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WAT IS HUMANISTIEK?

rede
uitgeJproken bij de aanvaarding van
het ambt van bijzonder hoogleraar in de
humaniJtiek en de anthropologie van het humanÏJme
tUJn de rijkJlmiversiteit te Leiden .
op 21 mei 1965

Humanistiek is de theorie van het humanisme. Deze formule heeft in de
dagelijkse praktijk al meer dan eens zijn nut bewezen. De wederpartij neemt
er als regel genoegen mee, zoal niet bevredigd, dan toch geïmponeerd.
Maar kritisch beschouwd, zegt deze verklaring niet veel meer dan de uit-
spraak van de roemruchte Schoolmeester: "Een leeuw is iemand, die hang is
voor niemand". De vraag is wat voor theorie hier bedoeld wordt en wat
humanisme in dit verband eigenlijk betekent. Voor velen is humanisme
gelijk aan agnosticisme of scepticisme. Een humanist is dan iemand die twij.
feIt, of iemand die neen zegt. En zeker, ecn moderne humanist zegt soms
neen.
Juist op de datum 21 mei 1965 vermeldt de Academische agenda - wel
geen officiële publicatie, maar toch veel gebruikt - de paradox van een
zekere M. G. Sauvajon: "Ik ben atheïst, God zij dank". Is dit spot of zelf-
spot? Het is in elk geval nog een hele stap van onwetendheid naar ont-
kenning. En het is weer een heel grote stap van ontkenning op dit punt
naar ontkenning op ieder ander punt. Humanisme is geen nihilisme; integen.
deel, het stelt zich in het algemeen juist op, zowel tegenover het sociale
nihilisme aIs tegenover het prinápiële nihilisme.I) Humanisme is ook niet
hetzelfde aIs agnosticisme zonder meer. Er zijn een aantal dingen, waarvan
de humanist overtuigd is en die hij dus meent wel te weten. Maar wat is
humanisme dan wel? Het woord betekent menselijkheid, maar wat verstaat
men er onder? Wat heeft men er in de loop van de tijd onder verstaan? In
hoeverre kan de geschiedenis hier uitkomst verschaffen?
Ook de geschiedenis zal geen ondubbelzinnig uitsluitsel kunnen bieden: Was
lhr den Geist der Zeiten heisst, das ist im Grond der Herren eigner Geist, in
dem die Zeiten sich bespiegeIn. Maar het loont toch de moeite het spoor
terug te volgen langs de voetstappen van het historische humanisme. Het
woord humanisme is zoals bekend van betrekkelijk jonge datum. Het komt
voor het eerst voor in het begin van de 1ge eeuw in Duitsland?) Maar het
woord humanist is ouder: het wordt gebruikt in de Renaissance. Humanisten
zijn dan de beoefenaars van de studia humaniora, de meer menselijke studiën
in onderscheid van de theologie en de scholastieke wetenschap. In dit huma-
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nisme ging men zich rekenschap geven van de mogelijkheid om onafhanke-
lijk van het Christendom de eigen aard van de mens te doordenken. Dit
betekende stellig niet dat men als regel ook het Christendom losliet, maar
wel komt men tot het begrip van de kennistheoretische kloof tussen God en
wereld: alle weten van de wereld levert nog geen zekere kennis omtrent God
op.') In deze denkwijze kunnen de opvattingen omtrent God en godsdienst
niet meer beslissend zijn voor de waardering van de mens.") De mens wordt
ontdekt en aanvaard in zijn eigen aard; en deze aanvaarding van de mens
vormt de psychologische grondslag voor de aanvaarding van de wereld.
Daarmede neemt dit humanisme een kenmerkende tussenpositie in: aan de
ene kant het traditionele, scholastieke denkschema, aan de andere kant dc,
vooral uit de arabische wereld voortkomende opvatting van de mens als een
wezen zonder onsterfelijke ziel levend in een zinloze wereld, gevangen in de
ban van de eeuwige herhaling.5) Tussen conventie en vergruizeling zoekt het
humanisme een eigen, Karakteristieke weg. Dit kon, omdat zich in deze
stroming voor de zoveelste maal de bevruchtende werking openbaarde van de
klassieke geest; ze vertegenwoordigt een wedergeboorte van de grieks-
romeinse mensopvatting, de renaissance van de antieke humanitas.
In de kring van Scipio Africanus Minor, en vooral in de geschriften van
Cicero, wordt de idee van de humanitas ontwikkeld op de bodem van een
eeuwenlange, aristocratische traditie. Humanitas houdt in zachtheid, tact,
verfijning, maar zij wortelt in de pietas, de schroom waardoor de mens tot
allen en alles in de rechte verhouding komt te staan. Dit betekent dat de
mens uitstijgt boven het puur biologische en zich bevrijdt uit de dagelijkse
sleur.') Deze idee van de humanitas vindt haar tegenhanger in het bij de
Grieken een enkele maal opduikende begrip anthropismos.7) Maar zij is in
veel ruimere zin door de griekse geest bevrucht. Die geest openbaart zich al
in de door schroom beheerste vrijheid bij de grote tragici.') Zij komt tot
ontwikkeling in de sokratische traditie: het echte menszijn openbaart zich
in de psyche, waardoor de mens boven het dier uitstijgt, wanneer hij, geleid
door de logos, zijn eigenlijke en ondoorgrondelijke aretê vervult en zijn drif-
ten beteugelt zonder ze te negeren. Op die grondslag ontstaat een alomvat-
tend vormingssysteem: de griekse paideia.9) In de latere Stoa vindt men
griekse paideia en romeinse humanitas terug, maar verbreed en verdiept tot
een alle mensen omvattende verbondenheid en ingebed in een kosmisch
levensbesef. Het is dan de periode van het samengaan van oosterse, joodse en
klassieke cultuurelementen, waarin magische. mytische, theocratische, ratio-
nalistische en ethische bestanddelen elkaar doordringen. In die wereld is
het Christendom ontstaan en het hoeft niet te verbazen, dat het de invloed
ervan ondergaan heeft, zoals het omgekeerd het humanisme heeft bevrucht.
En als het Christendom er eenmaal is, ontbreekt het niet aan pogingen om
een synthese tussen hellenistische cultuur en joods-christelijk geloof tot stand
te brengen.IO) In zekere zin is dit proces gedurende de Middeleeuwen nog
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doorgegaan. Niet zonder reden spreekt men van een karolingische renais-
sance, en van een renaissance van de tiende eeuw. Totdat in de Renaissance
van de vijftiende eeuw opnieuw een beslissende ontmoeting tussen christen-
dom en humanisme plaats vindt.
De voorgaande beschouwingen maken wel duidelijk dat humanisme hier
wordt opgevat als meer, en eigenlijk iets anders dan hernieuwde studie van
de klassieke letteren, al was dat stellig een element er in.") Maar het gaat
steeds om een benadering van het mens-zijn met een beroep op menselijke
vermogens zonder uit te gaan van bijzondere openbaring. En wel zo, dat het
menselijke in onderscheid van het dierlijke belicht en verduidelijkt wordt.
Deze opvatting ontplooit zich sinds de Renaissance allengs breder en zelf-
bewuster. Er tekenen zich al spoedig drie hoofdlijnen in af die zich bij voort-
during verstrengelen: een abstract-beschouwelijke, een concreet-maatschappe-
lijke, en een wetenschappelijk-empirische. De abstract-beschouwelijke lijn
begint bij Plato en loopt vooral langs de duitse filosofie naar bijvoorbeeld
Cassirer.") De concreet-maatschappelijke lijn ontspringt bij Renaissance-
figuren als de leidse secretaris Jan van Hout en de Spanjaard Ludovico
Vives 13) en loopt in elk geval over Marx 14) naar het moderne sociale huma-
nisme v.n bijvoorbeeld Roy.") De derde lijn begint eigenlijk al bij Aristote-
les. Hij loopt over Bacon en de engelse empiristen naar de huidige angel-
saksisische logisch-positivisten, en wetenschapsbeoefenaars, bijvoorbeeld
Whitehead en Dewey.16) Een dergelijke lijnenschets is uiteraard al te sche-
matisch, maar zij geeft een indruk van de verscheidenheid van het moderne
humanisme. Niettemin vertoont het een aantal karakteristieke trekken: Het
komt steeds meer los te staan van een godsdienstige samenhang; het plaatst
de mens niet zozeer in een centrale positie, maar aanvaardt hem gaandeweg
als het enige uitgangspunt; het wendt zich beslist tot het sociale leven en
de ervaringswerkelijkheid. Door dit alles neemt het meer en meer het karak-
ter aan van een alomvattende levensvisie.
Hoe moet men nu het type van een dergelijke levensvisie aanduiden? Men
spreekt wel van een filosofie. In het angelsaksische heeft dit woord ook een
ruime betekenis. Men zou in onze taal van levensfilosofie kunnen spreken.
Toch wordt ook dan een samenhang met het academisch filosoferen gesugge-
reerd, die niet geheel recht doet aan de levensnabijheid van het moderne
humanisme. Het is iets anders dan filosofische bezinning, al laat het velerlei
filosofische interpretatie toe. Daarom spreken anderen van een levens- en
wereldbeschouwing. Deze uitdrukking heeft een ruimer karakter, maar meer
dan in het duitse "We1tanschauung" overheersen bij ons ook in deze term
de elementen beschouwing en wereldbeeld. Het moderne hwnanisme vertoont
nu juist een gerichtheid op de bestaanswerkelijkheid, die op deze manier niet
voldoende wordt uitgedrukt. Dat doet anderen weer spreken van levens-
houding, maar deze term is van alle genoemde de minst bruikbare, omdat de
verschillen in levenshouding dwars door de levensvisies heen lopen. Vandaar
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dat men soms een humanist door een christen "eigenlijk een christen" hoort
noemen, en omgekeerd. Men zou dan ook het humanisme misschien nog het
beste kunnen karakteriseren door te wijzen op de geesteshouding die aan alle
theorie en praktijk vooraf gaat. In het begrip geesteshouding zit een element
van geestelijke gerichtheid, van taakbesef ook. Hier schuilt het gemeen-
schappelijke in alle humanisme: in dit gegrepen zijn door een fundamentele
levenswaarheid ; in dit uitgangspunt vóór elke filosofie, of wereldbeschou~
wing, of levenshouding. Een hepaalde opvatting heeft men, een dergelijke
geesteshouding is het kenmerk van iemands zijn. Met de voorstellingen om-
trent mens en wereld, die aan een dergelijk uitgangspunt ontspruiten, vormt
het de levensovertuiging van de mens.17) Zo is een levensovertuiging dan
een oriëntatie-patroon waarin een bepaalde geesteshouding uitgangspunt is
voor een wereld- en mensbeeld. Humanisme in moderne zin is nu een levens-
overtuiging, gebaseerd op de mens in zijn menselijkheid, die hem zowel van
het goddelijke als het dierlijke onderscheidt. Hiermee wordt het goed recht
van een humanistisch christendom niet betwist, maar wel het eigen karakter
van een autonoom humanisme bepaald.

Op dit punt van het betoog rijst nu allicht de vraag waarheen dit alles moet
leiden. Doen deze theoretische beschrijvingen en omschrijvingen recht aan
de levensechte bewogenheid van de humanistische levensovertuiging? Het
antwoord moet dan luiden: neen. Alle theorie immers verschaft een model
van de ervaring die er mee weergegeven wordt, maar is aan de andere kant
een op zichzelf staand systeem dat geen directe verbinding heeft met de
levenspraktijk. Hier komt de verhouding tussen theorie en werkelijkheid in
het algemeen aan de orde. In een natuurkundige theorie, van het licht bij-
voorbeeld, wordt het licht niet afgebeeld, maar beschreven als trillingen of
energiepakket jes van een bepaalde soort. De beleving van een lichtverschijn-
sel is heel iets anders dan de beschouwing van het verschijnsel licht. Toch is
er wel een verband, dat samenhangt met de juistheid van de theorie. Als de
theorie juist is, worden de wetmatigheden van het systematische denken be-
vestigd door de ervaring van de werkelijkheid. Er zijn zelfs theoretische
modellen, die geheel in cijfer- en lettersymbolen, formules dus, worden uit-
gedrukt; ze zijn in het geheel niet meer voorstelbaar; niettemin zijn ze juist,
naarmate hun konsekwenties in de werkelijkheid bevestiging vinden. IS) Zo is
het ook met de theorie van het humanisme. Zij is geen afbeelding van de
humanistische levensovertuiging, maar een model ervan. De juistheid van
het model moet blijken uit de overeenkomst tussen de konsekwenties van de
theorie en de resultaten van de overtuiging.
Deze eigenaardige verhouding vindt zijn oorsprong in de positie van de
mens: Aan de ene kant gaat hij, als alle levende wezens, geheel op in zijn
levenssituatie, aan de andere kant kan hij die situatie, en ook zichzelf, op een
hem typerende wijze in ogenschouw nemen. Hij kan zich tot op zekere
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hoogte buiten zichzelf plaatsen; hij is ekcentrisch.19) Dat brengt mee, dat de
mens een situatie zowel beleven als beschouwen kan; en deze begrippen zijn
complementair, d.w.z. zij vullen elkaar aan en sluiten elkaar uit. In de be-
leving gaat de mens op in de werkelijkheid; hij is er innerlijk mee verenigd,
geïdentificeerd. De beleving ligt in de religieu2e sfeer; de werkelijkheid ver-
toont zich dan als een alomvattend zijn.20) In de beschouwing neemt de
mens relaties waar aan en in de werkelijkheid; de werkelijkheid wordt geob-
serveerd. De beschouwing ligt in de rationele sfeer; de werkelijkheid ver-
toont zich daarin als een samenstel van verschijnselen. De complementariteit
van beide begrippen bestaat nu daarin, dat beleving nimmer kennis voort-
brengt en beschouwing nimmer zijns-ervaring. Omgekeerd is het evenmin
mogelijk het beleven weg te redeneren, als het redelijk inzicht om te zetten
in beleving.2l) Maar wat wel mogelijk is, is de beleving der beschouwing,
een ervaring die iedere wetenschapsbeoefenaar vertrouwd is. En in het
verband van dit betoog is nog belangrijker: de beschouwing van de beleving.
Deze beschouwing kan uiteraard wèl kennis opleveren. Dat is dan niet zon.
der meer kennis van de werkelijkheid die beleefd wordt, maar kennis van
de wijze waarop die werkelijkheid beleefd wordt. Deze kennis is niettemin
heel belangrijk voor de theorie van het humanisme.
De moeilijkheid van alle theorie, het is al vastgesteld, schuilt in de kennis-
theoretische kloof tussen beleving en beschouwing, ook tussen beleving en
beschouwing van de beleving. Die moeilijkheid komt ook tot uitdrukking in
de taal, met inbegrip van cijfers, letters en tekens. De taal is een min of meer
gesloten systeem van betekenissymbolen. In het spreken worden tussen die
betekenissen relaties gelegd, die een bedoeling uitdrukken?') Maar de be-
tekenissen van de taal en de bedoelingen van de spraak liggen eigenlijk in
het vlak van de beschouwing. Daarin ligt de machteloosheid besloten van
uitroepen als: "Wat mooi!" Hoewel ze slaan op een beleving, nemen ze het
karakter aan van de beschouwing, die nimmer het mooie van het mooie recht
kan doen wedervaren. Het zijn de dichters en schrijvers die er in slagen het
belevingselement directer in poëtische of prozaïsche spraak tot uitdrukking te
brengen door de taalrelaties op een oorspronkelijke manier te hanteren of
nieuwe taalsymbolen te scheppen. Niet zelden worden deze zeggingswijzen
al spoedig weer in het taalsysteem opgenomen. Maar ook de specialisten in
praktijk en wetenschap scheppen nieuwe uitdrukkingswijzen, en zelfs de
"spraakmakende gemeente", misschien tenminste. In het algemeen ontkomt
degeen die nieuwe terreinen verkent, niet aan de noodzaak zijn taalvermogen
uit te breiden. Aan de ene kant is hij aangewezen op het gegeven taalsysteem,
aan de andere kant moet hij al denkend dit systeem verruimen. In het bij-
zonder bij de beschouwing van de beleving treedt deze worsteling met de
taal op. Geen beschouwelijk taalgebruik omtrent de beleving is ter zake, dat
niet zinspeelt op de beleving, dat niet blijft in-de-nabijheid-van de be-
leving.23) De verkenner in het grensgebied van beschouwing en beleving
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komt dan ook vaak niet verder dan het stamelen van halve woorden, die een
goede verstaander vereisen.
Het is intussen wel duidelijk dat er een eigenaardige spanningsverhouding
bestaat tussen theorie en werkelijkheid, beschouwing en beleving, taal en
ervaring. Maar dit inzicht zou aanleiding kunnen geven tot een misverstand;
het misverstand namelijk, dat de beleving ons toegang zou bieden tot de
"ware" werkelijkheid, terwijl de beschouwing daarvan slechts een model
biedt. Dit laatste is wel waar, maar ook de belevingswerkelijkheid is model
van iets anders. De mens immers benadert het zijn, d.w.z. al wat is, in een
vragende gerichtheid. 24) In die vragende gerichtheid dwingt hij dat zijn tot
antwoord *) Het op deze wijze tot antwoord geworden zijn is de menselijke
werkelijkheid of wereld. Dit betekent dus dat de mens als geestelijk.licha.
melijke eenheid zich het zijnde slechts overeenkomstig zijn geestelijke struc-
tuur en lichamelijke organisatie eigen kan maken. Had hij andere zintuigen
of een andersgeaarde geest dan schiep hij zich ook een andere wereld. Iets
daarvan kan men bijvoorbeeld bij kleurenblinden of doofstommen en ook bij
geesteszieken waarnemen.25) Zo projecteert de mens zijn werkelijkheid op
het zijn, zoals een projector een beeld werpt op een scherm':') Deze erva.
ringswerkelijkheid is dus evenzeer model van het zijn, als de theorie model
is van de ervaringswerkelijkheid. Het zijn zelf van de dingen is ontoeganke.
lijk. De vraag daarnaaris zinloos: hoe zou men het zijnde waarnemen zonder
waarneming? Het zijn.op.zich.zelf wordt hier niet opgevat als een wereld
achter de werkelijkheid, maar als die werkelijkheid los van de menselijke beo
schouwing. Het is puur grensbegrip. Werkelijkheid is het zijn voor de mens,
d.w.Z. voor mensen, die dezelfde zintuigelijke organisatie en geestelijke struc-
tuur hebben.
Werkelijkheid is dus een gemeenschappelijk iets, dat door alle mensen op
menselijke wijze ervaren wordt. Weliswaar projecteert ieder mens zijn per-
soonlijkheid op het zijnde, en leeft dus ieder in zijn persoonlijke wereld,
maar men kan tot op zekere hoogte die persoonlijke wereld ontprojecteren,
juist tot de grens van de gemeenschappelijke werkelijkheid. In de beschou.
wing wordt die werkelijkheid in beginsel ook gemeenschappelijk beoordeeld.
Een oordeel is waar, als het ook door anderen ais overeenkomstig de werke-
lijkheid erkend behoort te worden?') Galileï kon zeggen: "En toch beweegt
ze!" (gesteld dat hij dat gezegd zou hebben), omdat hij daarmee uitdrukte,
dat ieder die over de toenmalige kennis beschikte, wel tot dezelfde conclusie
moest komen. Dit geldt ook voor persoonlijke waarheden. Als iemand zegt:
"Ik moet dienstweigeren," dan is dat waar, inzoverre ieder tot de conclusie
moet komen, niet dat ieder zelf, maar dat die bepaalde persoon dienst beo
hoort te weigeren. Maar een zuiver subjectieve waarheid is een tegenspraak
in zichzelf. Mijn waarheid, in de betekenis van een voor niemand anders
geldende waarheid, is een zinloze uitdrukking. Zo'n "waarheid" laat zich niet
onderscheiden van mijn droom, mijn vooroordeel. Waarheid wijst altijd op
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een, steeds voortgaande, gemeenschappelijke, verovering van de werkelijk4

heid. Waarheid is dus ook niet "iets" of "ergens", dat daar in volle glorie
aanschouwd kan worden, maar de thermometer van het proces van gemeen4

schappelijke beoordeling van de wereld. Zij is het teken van de menselijke
verstandhouding?8)

Ziedaar enige verkenningen in het gebied van waarheid en werkelijkheid,
taal en denken, beleving en beschouwing, theorie en praktijk. Zij wijzen de
weg naar een theorie van het hwnanisme. Het is hoog tijd daarnaar terug te
keren. Zo een theorie is er eigenlijk nog niet. Wat er tot nu toe voor doorging,
waren in feite wetenschappelijke toelichtingen op het humanisme. Zoals op
alle gebieden van de geesteswetenschap speelt de geschiedenis daarbij een
grote rol. De meeste studies over het hwnanisme bestaan in hoofdzaak uit
historische beschrijvingen?") Daarnaast zien in de moderne tijd verschillende
politieke "', biologische 81 of psychologische S2 onderzoekingen het licht. Zij
hebben alle gemeen dat zij het verschijnsel humanisme verhelderen. Ze be-
lichten het, maar de vraag is of ze het doorlichten. Ook in de wijsbegeerte
komt men de humanistische visie herhaaldelijk tegen, in het bijzonder op het
gebied van de ethiek en de taalkundige analyse. Het valt dan ook niet moeilijk
in de verschillende richtingen humanistische denkers aan te wijzen.SS) Maar
voor hen allen is het hwnanisme veeleer uitgangspunt dan voorwerp van
onderzoek. Hwnanistiek echter is de doordenking van de humanistische
levensovertuiging zelf. Zij beoogt een wijsgerige bezigheid. Daarbij dient zij
echter recht te doen aan de vele en velerlei wijsgerige interpretaties van het
humanisme, dat bovendien zelf opmerkelijk veelvormig is. Het zal er dan
ook op aankomen zo mogelijk de elementen bloot te leggen die van alle
humanisme de kern uitmaken.
Hier zou men een tegenwerping kunnen maken, en die wordt ook gemaakt.
Deze namelijk dat er helemaal geen bijzondere elementen zijn bloot te leggen
en dat iedere poging daartoe in feite een verenging is van het algemeen men-
selijke ervarings- en denkpatroon. Humanisme, zo zegt men dan, is immers
niets anders dan gewone menselijkheid en hwnanistiek kan niets anders
zijn dan het gewone filosoferen daarover. In deze gedachtengang zijn chris-
tenen niets anders dan hwnanisten met een paar illusies erbij, en is hwnanis-
tiek niet veel meer dan het blootleggen van die illusies: Wie filosofeert kan
geen christen zijn; christenen filosoferen niet. Wie zo redeneert, stelt dat er
maar één goede manier van denken is, namelijk goed denken. Nu is dit
natuurlijk wel waar, maar de vraag is nu juist wat goed denken is. Die vraag
kan beantwoord worden op de wijze van de Duitser, die meende te kunnen
bewijzen dat het Duits een betere taal was dan bijv. Frans of Engels. Daarin
heet water immers "de I'eau" en "water". Maar de Duitser zegt "Wasser":
"Und, meine Damen und Herren, es ist doch auch Wasser J" De taal4 en
denkmogelijkheden omtrent mens en wereld zijn legio en de moeilijkheid is,
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waar te beginnen.") Uiteraard begint ieder bij wat hij als vanzelfsprekend
beschouwt. Maar het vergt grondige en kritische bezinning om die vanzelf-
sprekendheden bewust te maken. Dat is nu juist de taak van de humanistiek
ten aanzien van het humanisme. Het gaat er om in bijkomstige omstandig-
heden en vormen de grondtrekken van een humanistische visie te ontdekken.
Anders gezegd: het gaat om de grond fenomenen van het humanisme. En zo
is humanistiek dus de fenomenologische doordenking van de humanistische
levensovertuiging.") In het systematische denken treden deze fenomenen op
als postulaten; dat zijn geen veronderstellingen die door denken en experi-
menteren bewezen moeten worden, maar uitgangspunten - in dit geval uit.
gangspunten van de levensvisie - die een bepaalde vorm van denken en
experimenteren eerst mogelijk maken.
Het is nu de bedoeling enkele van die fenomenen kort aan te duiden, aller-
eerst op het gebied van de ontologie. Onder ontologie wordt hier verstaan de
filosofie van het waarneembare, dat is datgene wat rechtstreeks of door
middel van instrumenten waargenomen kan worden of op grond daarvan
verondersteld moet worden.s5) Wat kan men nu zeggen over een humanis.
tische ontologie? Allereerst dit: De wereld bestaat, ik besta, en ik weet dat.
Men hoeft niet zo heel erg thuis te zijn in de filosofie om te konstateren, dat
hier afstand genomen wordt van de cartesiaanse formule: Ik denk, dus ik
besta. Niet alleen is de volgorde veranderd, maar het "dus" ontbreekt ook,
en niet zonder reden. Uitgangspunt is het bestaan, zowel van de wereld als
van het ik in onverbrekelijke samenhang, en van mijn weten daarvan .• )
Daarmee is nog niet gekozen voor een existentialistische of positivistische
filosofie, want ook in het idealistisch georiënteerde humanisme van vandaag
staat de bestaanservaring voorop, het heeft een empirisch uïtgangspunt.86)

De bestaande wereld nu, is een gemeenschappelijke wereld. Het ik dat daarin
bestaat is bij nader inzien niet een toevallig element, maar een vertegen-
woordiger van het mensengeslacht. De mensen vormen een lotsgemeenschap,
en leven tezamen in een gezamenlijke, menselijke werkelijkheid.
Het tweede ontologische postulaat is het volgende: De wereld is compleet en
dynamisch. Het onderscheidt de humanistische denkwijze, zowel van het
godsdienstige geloof als van het principiële nihilisme. Het betekent dat er
niet nog iets achter of buiten de wereld is. De wereld wordt niet afhankelijk
gedacht van een schepper, die er zin aan verleent, noch ook is er in de
wereld een lege plaats, die door de afwezige schepper opengelaten is. Dat is
immers de betekenis van Nietzsches: God is dood.s7) De humanistische wer.
kelijkheid daarentegen is in zijn ondoorgrondelijkheid compleet. En dyna.
misch. D.w.Z. de wereld heeft, overeenkomstig de menselijke bestaanswijze
voortgang. De dynamiek van de werkelijkheid omvat in feite twee samen-
hangende elementen: dat van de evolutie en de causaliteit, d.W.Z. de ene
toestand volgt op en uit de andere. Dit betekent dat in de humanistische
denkwijze de dingen worden begrepen als wordend in een wetmatig ver-
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band.") Omgekeerd is juist deze wetmatigheid in het gebeuren niet anders
dan de formule van de dynamiek. Men trekt vaak te gemakkelijk een parallel
tussen de steen die aan een touw rondgeslingerd wordt en de planeet die
- zonder touw! - een baan om de zon beschrijft. De evolutionair.causale
wetmatigheid is niet meer dan de uitdrukking van een in de wording van de
werkelijkheid steeds weer geconstateerde samenhang, die niets anders ver-
klaart dan juist die samenhang. Niettemin stelt deze constatering de mensen
in staat in en met de werkelijkheid op menselijke wijze te leven.
De wereld bestaat, de mens bestaat, en hij weet dat. De wereld is compleet en
dynamisch. Maar wat is de mens? D.w.z. wat is hij fenomenologisch nog
meer dan de vormgever van zijn werkelijkheid? Die vraag leidt van de onto-
logie naar de anthropologie, van het wereldbeeld naar het mensbeeld. Ook
hier kan men een aantal postulaten formuleren, waarvan er bij wijze van
voorbeeld eveneens twee aan de orde gesteld kunnen worden. Het eerste
postulaat is, dat de mensen van overeenkomstige zintuigelijke structuur en
geestelijke organisatie zijn. Dit postulaat miskent niet de oneindig veie ver-
schillen, die tussen mensen bestaan, maar het plaatst die verschillen in een
kader van fundamentele gelijkheid.'") Daardoor leven zij in een in beginsel
gemeenschappelijke wereld. En daardoor ook zijn zij, niet alleen feitelijk,
maar ook innerlijk op elkaar betrokken. De enkeling kan niet anders, dan
gemeenschap scheppen, hoe onvolkomen ook; de gemeenschap schept nood.
zakelijk de enkeling, hoe onwillig ook. Enkeling en gemeenschap zijn prin.
cipieel oorspronkelijke gegevens, die niet zonder rest uit elkaar afgeleid of
tot elkaar herleid kunnen worden. In de spanningsverhouding tussen enkelin-
gen en groepen onderling functioneert niettemin een gemeenschappelijk
zintuigelijk-geestelijk uitgangspunt op grond waarvan mensen elkaar aan-
spreken. Men noemt dit het redelijk vermogen van de mens of kortweg de
rede. Het is de inpassing van het verstand in het gehele menselijke zijn.40)

Zij is de grondslag van de verstandhouding tussen mensen en een appèl tot
het geven van rekenschap aan zichzelf en de ander.
Het tweede postulaat omtrent het humanistische mensbeeld is dat de mensen
deel hebben aan en aangelegd zijn op hun werkelijkheid. *) De mens ont.
springt aan de werkelijkheid, waarvan hij zelf deel is. Deze menswording is
een gebeurtenis van dramatische betekenis.U) Niettemin blijft de mens met
alle vezelen met zijn werkelijkheid verbonden. Als deel van de werkelijkheid
is hij een knooppunt van betrekkingen. Maar hij vertegenwoordigt ook de
evolutie van de werkelijkheid. Als actie-centrum geeft hij vorm aan zijn
wereld, en wel ais een twee-eenheid van lichaam en bewustzijn. Daarbij rijst
de vraag van zijn vrijheid, en wel zijn keuzevrijheid.*) Ook hier doet zich
de spanningsverhouding voor tussen beleving en beschouwing: Immers, ook
aI zou in de beschouwing het resultaat van de keuze zich voordoen als be-
paald, door wat dan ook, dan nog zou de aard van die bepaaldheid slechts
kunnen blijken doordat in de beleving de mens... in vrijheid kiest. 4~)



De toetssteen bij die keuze is dat zij het leven de moeite waard maakt..)
Dat is een kwestie van ondervinding, niet alleen van het individu, maar van
het hele mensengeslacht. Het antwoord ligt zelf in de sfeer van deelhebben-
aan en aangelegd-zijn op: De uitdaging van de werkelijkheid aanvaarden in
betrokkenheid op de wereld; zelfverwerkelijking in wederkerigheid tot, eer.
biediging van, en verbondenheid met de ander; in mede-menselijkheid.43)
Ook deze toetssteen heeft het karakter van tussenmenselijke geldigheid. Is zij
dan niet aangeleerd? Maar men kan alleen dat aanleren, waartoe men aan-
gelegd is, en men leert slechts wat in het cultuurpatroon de neerslag is van
generaties lang menselijk streven en oordelen.

De voorafgaande beschrijving van een aantal fenomenen van het moderne
humanisme kan licht de vraag doen rijzen of deze weergave volledig is.• )
En dan luidt het antwoord: Waarschijnlijk niet. Maar men kan ook vragen
of met de interpretatie van deze fenomenen al niet te veel gezegd is; m.a.w.
of ze wel kenmerkend zijn voor alle moderne humanisme. Dat is een kwestie
die nog nader onderzocht zou moeten worden door een zorgvuldige analyse
van de eigenlijke bedoeling van de verschillende vormen van humanisme.
Men kan daarbij niet zonder meer afgaan op de taalvorm waarin zij geuit
worden. Als bijv. een amerikaanse humanist beweert dat humanisme voor
hem niets anders is dan wetenschappelijke methodiek, dan raakt men licht
op een dwaalspoor. Velen zullen namelijk wel even met de ogen knipperen
als dezelfde humanist de wetenschappelijke methodiek vervolgens verklaart
als vertrouwen in de democratische levenswijze, beroep op menselijk verant-
woordelijkheidsgevoel, en streven naar gelijkheid, vrijheid en verbonden-
heid.") Omgekeerd kan men betwijfelen of ieder humanisme dat zich als
zodanig aandient, wel een humanisme is, of ten volle humanisme is. Is Same
een humanist? *) Het is de vraag, al schreef hij een hoekje waarin hij zijn
existentialisme een humanisme noemt. 4J:i) Het is een netelige vraag, want hij
roept gedachten op aan bekrompenheid. Aan de andere kant moet men een
verschijnsel wel omlijnen, wil men er over kunnen denken. Uiteraard is ieder
vrij om zijn overtuiging al of niet humanisme te noemen, maar het spraak-
gebruik vergt duidelijkheid, en het heeft geen zin onder humanisme allerlei
opvattingen samen te vatten die buiten of zelfs tegenover de humanistische
traditie staan.
Maar die humanistische traditie is geen ondubbelzinnig gegeven. Er staan in
de geschiedenis figuren te boek als humanist, waaraan maar heel weinig
"humanistisch" valt te ontdekken, bijv. de renaissance-schilder Benvenuto
Cellini;48) En aan de andere kant zijn er historische figuren, zoals bijv.
Epicurus, die men graag tot de humanistische traditie rekent, zonder dat zij
zelf het woord zelfs gekend hebben.") Daarbij komt dat de humanistische
traditie zelf een voortdurende ontwikkeling laat zien, die een onbetwistbaar
beroep op de geschiedenis uitsluit. Misschien biedt de eigenaardige tussen.
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positie die het humanisme steeds inneemt, toch een aanknopingspunt. Het
staat, zoals eerder betoogd is, tussen conventie en vergruizeling. Het is gericht
op handhaving van werkelijk menselijke waarden met gebruikmaking van de
nieuwste kennis- en denkvormen. Het stelt zich beslist buiten het conven-
tionele levenspatroon, maar het keert zich vooral tegen de vergruizeling van
wat het als de eigenlijke waarde van de mens beschouwt. Daarom zet het zich
in de huidige situatie vooral af tegen het nihilisme, dat tussen zijn twee
hooibergen van volstrekte waarheid en volstrekte subjectiviteit het echte
mens-zijn miskent.48) Met dit nihilisme heeft het gemeen zijn zwevende
positie boven de rand van de afgrond en bedreigd door de dood. Maar anders
dan dit nihilisme vindt het daarin een karakteristiek evenwicht. Daarbij
maakt het in beginsel gebruik van wat de huidige wetenschap over mens en
wereld te zeggen heeft; in het bijzonder de biologie, de psychologie en de
sociale wetenschap, maar ook de natuurwetenschappen. In dat opzicht is het
principieel moderner dan het nihilisme. Vanuit deze positie aanvaardt het
doelbewust het hachelijk avontuur van het bestaan, als een experiment om in
een aanvankelijke zinloze wereld een zin te leggen die zichzelf genoeg is.
Een krachttoer, de baron van Münchhausen waardig, zo men wil; de nihilis-
ten een ergernis, de christenen een dwaasheid; maar de moeite waard om
over na te denken ... en om voor te leven.

AANTEKENINGEN

De tekst van deze rede is hier, behoudens enkele kleine wijzigingen, onver-
anderd afgedrukt. Er is echter reden voor een korte toelichting hier en daar,
in het bijzonder naar aanleiding van een kritische beschouwing door Libbe
van der Wal (Aan de wieg der humanistiek, in Rekenschap 1965, XII
p. 106-112). Daartoe zijn in de tekst sterretjes geplaatst, die verwijzen naar
de hier volgende opmerkingen.

In die vragende gerirhlheid dwingl hij (de mem) hel zijn lol anlwoord.
Is dat hetzelfde als "vragend dwingt hij het zijn tot antwoord', Neen, het
is niet precies hetzelfde. De uitdrukking "vragende gerichtheid" wijst op een
houding die aan alle konkrete vragen vooraf gaat. De mens is niet zomaar in
het zijn, maar hij ondervraagt het, ook "zonder daar maar iets van te ver-
moeden". Pas in het bewuste denken stelt hij gerichte vragen, die hem be-
wust maken dat hij het zijn "tot antwoord dwingt", d.W.Z. interpreteert.
Het is uiteraard de mens die antwoordt op de door hemzelf gestelde vragen,
maar op grond van een onverbrekelijke samenhang tussen het zijn en hem~
zelf. Daarom kan men met goed recht zeggen, dat het zijn tot antwoord ge-
dwongen wordt. Dit tot antwoord geworden zijn is het zijn zelf als mense-
lijke werkelijkheid. Wat hier beschreven wordt is een reëel proces in zo
duidelijk mogelijke bewoordingen uitgedrukt.
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En zo ij humaniJliek dUJ de fenomenologiJche doordenking van de huma-
niJtÎJche /evenJoverJlliging. Wordt hiermee een bijzondere methode inge-
voerd, te weten de fenomenologische? Vooropgesteld moet worden dat het
woord fenomenologie vele betekenissen heeft. Bij Hegel duidt het aan de
ontwikkeling van de geest tot de hoogste zelfkennis. Bij Husserl is het de
kennis van het bewustzijnsinhouden. Het gebruik van het woord fenomeno-
logie in de tekst sluit aan bij Husserl, zonder nochtans diens filosofie over
te nemen. Dan kan trouwens ook niet zo maar, omdat Husserl's denken zich
in de loop van de tijd aanmerkelijk gewijzigd heeft en bijna in zijn tegendeel
is omgeslagen. Men zou tenminste moeten aangeven welke Husserl men
navolgt. Maar dat is niet nodig omdat fenomenologie in de samenhang van
de tekst een algemener betekenis heeft, zoals in fenomenologie van het recht
en van de godsdienst. De bedoeling is na te gaan welke ideeën kenmerkend
zijn voor de humanistische geesteshouding. Daartoe dienen de verschillende
humanistische opvattingen onderzocht te worden op hun uitgesproken of
onuitgesproken kern.inhouden. M.a.w. de humanistische ideologieën worden
gereduceerd tot enkele kenmerkende bewustzijnsinhouden. De bestudering
van die verschillende humanistische ideologieën is daarbij voorondersteld.

Uitgangspunt is het bestaan, zowel van de wereld als van het ik in een
onverbrekelijke samenhang en van mijn weten daarvan. Er is gevraagd
- niet door Van der Wal - of dat geen waarheid als een koe is. Nu hoeft
men niet veel van filosofie te weten om te beseffen dat dit allerminst het
geval is. In sommige filosofieën is het ik. uitgangspunt, maar verdwijnt de
hele werkelijkheid, bijna voor goed, achter de horizon; en in andere filoso-
fieën is het omgekeerde het geval. De vraag of de wereld iets anders is dan
schijn, heeft de filosofen steeds bezig gehouden; evenals de vraag - als er
een wereld is - waarom dat zo is. (Men zie b.v. J.-P. Sartre, L'être et Ie
néant, 1943 p. 713/714). Het moderne humanisme veronderstelt steeds de
werkelijkheid van mens en wereld in samenhang, als een gegeven dat geen
verdere verklaring behoeft; althans als een gegeven waaromtrent het zinloos
is een verdere verklaring te verlangen.

Dal de memen deel hebben aan en aangelegd zijn op hun werkelijkheid. Dit
deel hebben aan wordt in de volgende zin omscrueven als "waarvan hij (de
mens) zelf deel is". Allereerst wordt hiermee het "natuurlijke" karakter van
het menszijn uitgedrukt: de mens behoort tot de wereld, ontspringt er aan
en heeft er deel aan. Deze laatste uitdrukking heeft vervolgens nog het
accent van bewustzijn van dit deel hebben. De mens beseft tot de natuur,
de wereld te behoren: hij is een zoogdier en hij weet dat (in de humanis-
tische overtuiging). Maar de mens is ook aangelegd op de wereld, d.W.Z.
dat hij als actiecentrum ook op de wereld kan inwerken. En dit houdt in
feite tweeërlei in: namelijk dat er voor de mens aangrijpingspunten zijn in
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de wereld, dat hij niet in het ledige tast, maar werkelijk de wereld vorm
geeft; en voorts dat hij dit doelbewust doet, dat hij in zijn vormgeving van
de wereld zichzelf uitdrukt en daardoor de wereld tot zijn milieu maakt. De
menswording wordt in navolging van Huxley dramatisch genoemd, omdat
de mens een uitzonderlijk wezen blijkt te zijn, dat "niettemin" niet zo uit-
zonderlijk is, of het blijft ten nauwste verwant met de overige (levende)
natuur,

Daarbij rij!t de vraag val1 zijn vrijheid en wel van zijn keuzevrijheid. Huma-
nisten kunnen verschiIlen van mening over de theoretische vrijheid of wils-
vrijheid. Het is voor een groot deel een kwestie van definitie en van kennis-
theorie. Maar de vrijheid om te kiezen achten alle humanisten kenmerkend
voor het menszijn. Een keuze is vrij als de mens er zich mee vereenzelvigen
kan, als zij niet opgedrongen is. Ook al zou de keuze in de strikte zin gede-
termineerd zijn, dan zou de aard van die bepaaldheid slechts kunnen blijken
door de keuze. (De tekst is hier iets verduidelijkt). Ook al zou een dronk-
aard duizend maal bezweken zijn voor een glaasje, toch zal pas uit zijn keuze
blijken of hij ook de duizend en eerste maal bezwijkt. Gedetermineerd of
niet, de humanist ervaart in de beleving de keuze als vrijheid. De alcoholist
kan misschien zijn glaasje niet laten staan, maar hij kan kiezen voor een
ontwenningskuur.

De Joe/ss/een bij die keuze ÎJ dat zij het leven de moeite waard maakt. Wat
wordt hierbij getoetst? De gezindheid van hem die kiest (of de daad die uit
de keuze voortvloeit, daarover bestaan onder humanisten verschillende op-
vattingen). De goede gezindheid (of daad) is er op gericht het leven (meer)
de moeite waard te maken. Humanisten kunnen verschillend denken over de
vraag of het leven de moeite waard ÎJ, maar zij streven er naar het (meer)
de moeite waard te maken. En hoe kan men het leven (meer') de moeite
waard maken? Deze kwestie (d.w.z. dit vraagpunt) trachten humanisten te
beantwoorden met een beroep op de ondervinding, zowel van het individu
als het mensengeslacht, dus op de ervaring. En het humanistische antwoord
cirkelt steeds rondom de gedachte van zelfbestemming en verbondenheid.
Humanisten menen dat daardoor het leven pas werkelijk de moeite waard
wordt, ook al leggen sommigen meer de nadruk op het gebiedende karakter
van het goede als zodanig en anderen meer op de experimentele aard van
het streven naar een menswaardig bestaan.

De vraag ... of deze weergave volledig ÎJ. In de tekst zijn een viertal feno-
menen "omspeeld" met beschouwingen. Ook daarin zijn nog weer bepaalde
grondfenomenen verwerkt. Men zou misschien de volgende (herziene) op-
somming kunnen geven.
1. De wereld en het ik bestaan in onverbrekelijke samenhang.
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2. De wereld is compleet en verwijst niet naar boven- of buitenwereld.
3. De wereld is dynamisch in haar evolutionaire en causale struktuur.
4. De wereld kan komplementair worden ervaren in beschouwing en in

beleving.
5. De mensen zijn van een overeenkomstige biologische- en geestelijke

struktuur.
6. De mensen hebben deel aan en zijn aangelegd op de wereld.
7. De mensen moeten in vrijheid beslissen teneinde hun leven vorm en

betekenis te geven.
8. De mensen zijn aangewezen op gemeenschap; de gemeenschap vormt de

enkeling.

Ook omtrent deze opsomming kan de vraag gesteld worden of ze volledig is,
dan wel reeds te veel bepaald. Juist dit is een wezenlijk vraagpunt bij de
verdere ontwikkeling van de humanistiek.

Is Sartre een humanist? De humanistiek heeft niet tot doel dat uit te maken.
Maar zij kan wel bijdragen tot het antwoord op die vraag. Vooropgesteld zij,
dat de hele kwestie niets te maken heeft met het lidmaatschap van een
hwnanistische organisatie. Daarvan kan men overal ter wereld lid worden als
men dat wil. Er vindt geen gewetensonderzoek plaats. Helemaal geen onder-
zoek zelfs. Hierop slaat de vraagstelling dan ook niet. Maar wel de verhelde-
ring van de humanistische gedachte. Sartre zelf spreekt zich afwisselend voor
en tegen het humanisme uit en in beide gevallen heeft het woord een bijzon-
dere betekenis. Soms bedoelt hij er atheïsme zonder meer mee en dan noemt
hij zich hwnanist en soms bedoelt hij met humanisme een literair-filologische
geestesgesteldheid en die verwerpt hij. Dat brengt ons dus niet veer verder.
Er zit eenvoudigweg niets anders op dan ons rekenschap te geven van de
vraag of Sartre'sdenken past in wat onder humanisme verstaan wordt. Dat is
een kwestie van doeltreffend spraakgebruik en intellectuele zindelijkheid.
Met orthodoxie heeft het niets te maken. Maar als men het woord humanisme
niet alles wil laten betekenen, zal men moeten onderzoeken wat het voor
hwnanisten betekent. Dat is mede de taak van de humanistiek.

Rekenschap, dat in deze aantekeningen enige malen genoemd wordt. is het kwartaal.
tijdschrift voor wetenschap en cultuur van de Stichting Socrates, Oude Gracht 152,
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OVER HET WEZEN VAN DE MENS

Typüche legenJlel/ingen

De vraag naar wat de mens nu eigenlijk precies is, heeft in het menselijk
denken de meest uiteenlopende standpunten opgeleverd. De mens is: een
god, een dier, een machine of hij is lui generis. De vele variaties op deze
thema's vormen tesamen de geschiedenis van een op de mens gerichte be-
langstelling die "filosofische antropologie' is genoemd. Deze verschillende
opvattingen aangaande het wezen van de mens zijn niet alleen van speculatief
belang, zij hebben ook practische consequenties omdat er verschillende ethi-
sche stelsels uit zijn voortgekomen. Het wezen van de mens hangt samen met
zijn iotsbestemming, dat wil zeggen, met het goede dat gekozen en nage-
streefd, het kwaad dat herkend en vermeden kan worden, met hel en hemel.
In het Oude Testament wordt de mens geschapen als een afhankelijk wezen,
hij was ongehoorzaam, is gebonden aan wetten en onderworpen aan straf.
In het Nieuwe Testament wordt de mens genade en vrijheid geboden, ver-
lossing van zonden en de beoordeling van en straf voor zijn zonden. Dit
moge slechts een theologisch verschil lijken, maar als raison d' être van de
kerk heeft het hele volkeren gevormd. In de metafysica van de Hindoes ge-
niet het individu niet die status die hem in Europa is gegeven. Voor de
Hindoes heeft de mens geen eigen wezen en geen eigen lotsbestemming. Er
bestaat geen persoonlijk goed dat hij kan kiezen en nastreven, want de per-
soonlijkheid is efemeer en geeft slechts aanleiding tot strijd en lijden, de
bron van alle kwaad. Het eeuwig en enig goede is inert, ongedifferentieerd
Zijn. In het Griekse denken legde men de nadruk op het grote verschil
tussen het goddelijke en het menselijke, op de oneindige afstand tussen onster.
felijk en sterfelijk. Aristoteles daarentegen kende de mens vanwege de rede
verwantschap toe met de goden. En bij Plato, en vooral bij de neo-platonici,
werd het lichaam verlaagd tot een vergankelijk voertuig van een onsterfelijke
ziel die kon leren ontsnappen en terugkeren. Porphyrios haalt de stervende
Plautus aan: "Ik tracht het Goddelijke in mijzelf terug te geven aan het
Goddelijke in het Al." In het orfisme en andere mysteriediensten konden de
mensen via rituelen deel krijgen aan het goddelijke, als bewijs van hun on-
sterfelijkheid.
Wat het joodse denken van al deze metafysische ideeën over de mens onder-
scheidde, was historische echtheid. God was verbonden met een uitverkoren
volk, dat van zijn kant verwikkeld was in een avontuur in een uithoek van
de aarde. Deze wijze van denken was dramatisch, dat wil zeggen eschatolo-
gisch.
Het contrast tussen het goddelijke en het menselijke, de bijgelovige pre-
occupatie van het Griekse volksdenken, werd volledig onderschreven door
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Epicurus en rationeel en radicaal behandeld. Hij beklemtoonde de materiële
en sterfelijke aard van de mensen en leerde zijn volgelingen dat zij moesten
afzien van onsterfeIijkheidsverlangens, maar hun erfgoed, de menselijke
natuur en de aardse genoegens naar waarde moesten schatten en er goed mee
omgaan.
De christelijke opvatting over het wezen van de mens en zijn lotsbestemming
heeft een dominerende rol gespeeld in Europa en daarbuiten, en zij heerst
nog tot de dag van vandaag. Van filosofisch standpunt gezien hebben twee
Griekse denkrichtingen het ook volgehouden. Idealistische filosofieën hebben
het empirische "ik" gedevalueerd tot efemeer en onwerkelijk ten gunste van
een waarachtig "ik" dat potentieel in zeker opzicht goddelijk is, dat wil
zeggen onsterfelijk: de empirische persoon kan zijn goddelijke potentialiteit
verwezenlijken door zich te identificeren met het universele of het histori-
sche. Positivistische of utilistische systemen daarentegen verdedigden de stel-
ling dat het empirische "ik" aanspraak kan maken op aardse genoegens en
geluk, en dat het individu rechten heeft tegenover de bovennatuurlijke aan-
spreken van de oneindige grootheden die zogenaamd de mens de enige waar-
digheid geven waarnaar hij kan streven: het Absolute, de Staat, de Plicht,
de Geschiedenis, de Cultuur, want de mens is menselijk en sterfelijk, hij
behoort af te zien van goddelijke en onsterfelijke aspiraties, en moet "cu/liver
Jon jardin".

Een .,welenJChap aangaande hel wezen van de mens"
De Britse empirische filosofen van de achttiende eeuw, wier empirisme on-
verbrekelijk verbonden was met het empirisme van de natuurwetenschappen,
zagen vol vertrouwen uit naar een "wetenschap aangaande het wezen van
de mens". Wat Newton gedaan had voor de natuurkunde zou een tweede
Newton voor de menselijke psyche doen. Er zouden wetten ontdekt, systemen
blootgelegd worden. Dat was het vooruitzicht tijdens de Verlichting: kennis
van de werking van de menselijke machine. *)
Die tweede Newton bleek Darwin te zijn. De menselijke machine was een
organisme, nog niet lang geleden verschenen en niet te scheiden van zijn
omgeving. De menselijke soort was zelf een produkt van natuurlijke proces-

• 'het is algemeen bekend dat de menselijke handelingen in alle landen en tijden
een grote uniformiteit vertonen en dat het wezen van de mens nog altijd
hetzelfde is in zijn principes en functies. Dezelfde motieven produceren altijd
dezelfde handelingen, dezelfde gebeurtenissen zijn het gevolg van dezelfde
oorzaken. Eerzucht, hebzucht, egoisme, ijdelheid, vriendschap, vrijgevigheid, so-
ciaal bewustzijn: deze driften in verschillende mate vermengd en verdeeld over
de maatschappij waren er van het begin van de wereld af en zijn nog steeds
de oorsprong van alle handelingen en ondernemingen die er ooit bij het mens-
dom hebben plaatsgevonden.'
David Hume, Art Ertquiry concef'rt;'lg l111man UnderJlartding.
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sen die immens veel tijd in beslag hadden genomen. Voor het onderzoek
naar het wezen van de mens zijn de consequenties van het in de natuur
terugplaatsen van de mens eveneens enorm groot geweest en moeilijk te
overzien. Als men de mens als een machine beschouwt, is hij niet zomaar
één machine maar veeleer een fabriek met een machinepark: elektronisch
bediende hulpmechanismen die bezig zijn met het zich aanpassen aan en het
beïnvloeden van hun omgeving door middel van informatieverwerking. De
cybernetica benadert het gedrag van menselijke systemen dichter dan simpele
mechanica.
Bovendien beweegt de cybernetica zich op hetzelfde terrein als de genetica.
Zij spreken dezelfde taal over analoge processen. Hoewel de cybernetica en
de chemische technologie niet op voet van gelijkheid met de natuur kunnen
wedijveren, brengen zij gelijksoortige processen teweeg volgens dezelfde
principes. Hoewel een machine zelfregelend kan zijn en geïnstrueerd om
te "leren" van de informatie die hij van zijn omgeving ontvangt, is een
organisme toch veel hechter en op leven en dood verbonden met zijn om-
geving. De oecologie, de wetenschap van deze verbanden of samenhangen,
blijkt evenzeer van toepassing op het wezen van de mens en zijn bestemming.
De mens als organisme is van biologische aard. Het oude reductionisme
wordt steeds minder bruikbaar en aannemelijk naarmate de complexiteit van
de "materie" en die van de processen toeneemt. De "niets dan"-filosofie blijkt
eenvoudig zinloos te zijn. Maar dit verlaten van het mechanistische "materia-
lisme" betekent geenszins een opmars van het "spiritualisme". Nu staat juist
de parallel tussen de menselijke soort en de andere diersoorten in het middel.
punt van de belangstelling. De biologische aard van de mens en de fysische
en chemische condities en processen van alles wat leeft zijn onmiskenbaar.
Deze slotsom houdt tevens de gevolgtrekking in dat de natuurlijke menselijke
soort sterfelijk is en niet goddelijk.
En hoe staat het nu met die voorspelde "wetenschap aangaande het wezen
van de mens"? De voorspelling is in geen geval verwezenlijkt in de ontwik-
keling van de psychologie volgens de denkbeelden van Hume: de uniformi.
teit van de mens die zou blijken uit de beweegredenen die vaste oorzaken
zijn van dezelfde gevolgen. De psychologen houden zich niet meer op met
algemene theorieën over het menselijk gedrag maar geven de voorkeur aan
specifieke onderzoekingen aan de hand van experimentele methoden. Het
herhaalbare experiment voor het testen van een beperkte hypothese levert
bewijsmateriaal voor stellingen omtrent constanten in het menselijk gedrag
onder specifieke omstandigheden. Maar deze stellingen, de "feiten" van het
menselijk gedrag, geven samen nog geen algemeen beeld van de mens en
dat zal ook wel nooit gebeuren, hoeveel gegevens men ook combineert.
Zij zijn meer van practische dan van theoretische waarde. Een hoogleraar in
de psychologie zal wellicht zeggen dat Freud even ver van zijn studenten
afstaat als Aristoteles. Freud zelf heeft getracht een psychologische, "causale.
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verklaring van het menselijk gedrag te geven, desondanks werd hij onze
grootste kenner van mythen en zijn belangrijkste werk is getiteld "Die
Traumdeu/tmg". Naar aanleiding daarvan hebben zijn latere volgelingen
ingezien dat, aIs men rekening houdt met het "bewustzijn", aan interpreteren
de voorkeur gegeven moet worden boven causaal verklaren. Dat wil zeggen:
wat betekenen de symptomen, de taal, de fantasieën, de gebaren en het ge-
drag van de patiënt? Hoe moet dit alles geïnterpreteerd worden om hem te
helpen bij het verwezenlijken van zichzelf? Maar dat is een klinische situatie,
geen laboratoriumonderzoek, en er wordt hier geen poging gedaan een
wetenschap aangaande het wezen van de mens te grondvesten die op unifor-
me oorzaken is gebaseerd. Het levende individu is geen onderwerp van
wetenschappelijke kennis.
Als psychologen belang stelden in een algemene theorie over het wezen van
de mens, zouden zij geen psychologen meer zijn, want dan zouden zij niet
alleen rekening moeten houden met de bevindingen en theorieën van allerlei
psychologische scholen, maar ook met die van alle nieuwe biologische specia-
lismen, en tevens - aangezien de mens zowel een cultureel als een biolo-
gisch fenomeen is - met die van de antropologie en de sociologie, om nog
maar te zwijgen van de geschiedenis - Hume's laboratorium. Het aantal
disciplines met betrekking tot alle soorten van wetenschappelijk onderzoek
van de mens is bijna net zo groot als alle disciplines bij elkaar. Bovendien
zijn algemene theorieën niet alleen verlaten door psychologen, maar ook door
antropologen en sociologen. Noch via reductie noch via synthese zal men tot
een "wetenschappelijk" mensbeeld geraken. Als de mens bestaat uit alles wat
hij gedaan heeft, zijn al die gegevens niet te hanteren met behulp van een
theorie die aan de hand van experimenten getest kan worden. Geen enkele
man van de wetenschap is op zoek naar een dergelijke theorie en geen enkele
man van de wetenschap zou met een dergelijke theorie kunnen werken.
Wetenschappelijk gesproken is "het wezen van de mens" even ongrijpbaar
als "God".
Indien een dergelijke theorie uit de aard der zaak nooit wetenschappelijk kan
zijn, hoe staat het dan met de filosoof? Is het niet zijn werk, ja speciMI zijn
werk, de bevindingen van alle relevante takken van de wetenschap te coör-
dineren en daaruit een mensbeeld samen te steIlen? In de praktijk blijken
weinig filosofen zich hiervoor te interesseren. Zij stellen waarschijnlijk meer
belang in het gebruik dat van een dergelijk mensbeeld wordt gemaakt om er
de logische inconsequenties van aan te tonen. Zij hebben meer van neo-
Freudiaanse psychiaters die de taal van de gewone man interpreteren dan
van superpsychologen die een allesomvattende theorie opstellen.
Betekent dit nu dat er niet alleen nooit een "wetenschap aangaande het
wezen van de mens" zal bestaan, maar ook dat het opsteIlen van algemene
theorieën van dit genre aan theologen overgelaten moet worden, aangezien
het enige waar de filosofen zich mee bezig zullen houden is het omverwer.
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pen ervan? En wat dan nog? Wij hebben allemaal wel enigszins een idee
van wat wij met "het wezen van de mens" bedoelen en voor wetenschappe-
lijke doeleinden is er geen behoefte aan.

FilolOfisch rellanl

Voor de wetenschap, de handel of de geschiedenis is een filisofisch mens.
beeld zonder twijfel onnodig - al zouden Hume en andere achttiende-eeuw-
se historici een beter historisch besef getoond hebben wanneer zij in hun
theorieën over de gelijkvormigheid van het wezen van de mens even ernstig
rekening hadden gehouden met de culturele differentiatie. Aan fundamentele
opvattingen over het wezen van de mens kan echter niet voorbij gegaan
worden in de ethiek en bij de disrussie over doeleinden en waarden; ook
al worden zij niet aan onderzoek onderworpen, er wordt toch van uitgegaan.
De traditionele pre-occupaties van de theologie en de filosofie zullen wellicht
genuanceerder benaderd of in een nieuw licht bezien moeten worden; zij
kunnen niet simpelweg genegeerd worden, want met doodzwijgen is hun
belang nog niet uit de wereld.
Theologische opvattingen van het wezen van de mens steunen of op een of
andere openbaring Of op specifiek godsdienstige begrippen. De godsdienstige
categorieën, niet te verwarren met doctrines, zijn: het Goddelijke, het Abso-
lute, het Heilige, het Gewijde, het Eeuwige; kortom iets geheel anders dan
het menselijke en tijdelijke, en oneindig veel hoger; iets om vereerd en aan-
beden te worden, waarvoor het de mens betaamt nederig te zijn, gehoorzaam
en bescheiden. Van aangezicht tot aangezicht met het goddelijke kan de mens
slechts hopen op de een of andere manier getransformeerd en opgenomen te
worden. Het menselijke heeft geen eigen waardigheid en bestemming.
Ethisch gesproken doet de godsdienst zoals deze zich heeft ontwikkeld een
aanval op de menselijke egocentriciteit - hetgeen een aanslag kan zijn op
het bolwerk van de persoonlijkheid. Zich losmaken van deze ingewortelde
egocentriciteit, van deze "zonde", betekent verlossing en is de enige hoop op
toegang tot een leven dat niet efemeer, niet miserabel, niet verdoemd en
beperkt is. Zo verwerpt een hoogst serieuze theologische opvatting van de
mens eigenlijk het meest wezenlijke van die mens ten gunste van iets on-
wezenlijks; ja, ten gunste van het tegenovergestelde. Het klinkt paradoxaal,
maar de godsdienstige categorieën zijn opgesteld als tegendelen van het men-
selijke, en daardoor wordt het menselijke beoordeeld en gedevalueerd, van
zijn onafhankelijkheid beroofd.
In tegenstelling tot dergelijke theologische opvattingen over het wezen van
de mens zijn er theorieën die zich uitsluitend uitdrukken in termen van ..na-
tuurlijke" categorieën en condities: de mens is een sterfelijk dier dat afstamt
van de apen, dat aangepast is aan verschillende culturele milieus, zodat hij
net als dieren of planten door hun soort wordt gekarakteriseerd door zijn
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speciale cultuur. Dus: de mens bestaat niet, zoals er ook geen dier of plant
bestaat; dit zijn abstracties, rubriceringen, hulpmiddelen van de geest. Van.
daar de marxistische uitspraak: "Dè mens bestaat niet, er bestaat alleen een
historische mens".
Als de geschiedenis voorspelbaar was, zou de mens een bestemming en dus
een eigen aard krijgen. Een andere uitspraak: "De mens is de toekomst van
de mens", maakt hem in deze zin tot de schepper van zijn eigen wezen. Door
gegevens over zichzelf en zijn milieu te verwerven, kan hij zichzelf scheppen
en herscheppen (het is de vraag wie wie schept) door zijn cultuur te wijzi-
gen. Er zijn wel waarneembare grenzen, maar er is geen prototype en er is
geen noodlot.
Wij zijn weer terug bij de diametraal tegenover elkaar staande standpunten
aangaande het wezen van de mens, de uiterste tegenstellingen die men vóór
het christendom en de moderne wetenschap huldigde. Hieruit blijkt dat er
zich steeds weer twee aan elkaar tegengestelde tendenzen voordoen in het
menselijke gedrag: enerzijds de tijdelijke condities van het menselijk bestaan
zoals deze ervaren worden, te accepteren en er zich naar te schikken; en
anderzijds deze condities te verwerpen als bedrieglijk en onverdraaglijk. Uit-
eindelijk zijn de goddelijke en menselijke categorieën onverenigbaar, hoezeer
dit ook wordt verbloemd met theologische en filosofische sofisterij. De mens
als een diersoort, zich onderscheidend door zijn ruituur, gebonden aan tem-
porele condities en tot ondergang gedoemd, dit is een opvatting van het
wezen en de lotsbestemming van de mens die niemand gemakkelijk aan-
vaardt of redelijk vindt, ook mensen van de wetenschap niet. Verwachtingen
gebaseerd op een verwerping van deze opvatting over het wezen van de mens
zijn niet gemakkelijk te verzoenen met de ervaring. Vanzelfsprekend vinden
de vertegenwoordigers van beide tendenzen het niet moeilijk die van de
ander te verklaren: "Niets anders dan geloven wat men zelf graag wil"; "Het
is de menselijke eigenzinnigheid die zich zondig onttrokken heeft aan het
goddelijke", Natuurlijk is dit een "interpretatie", geen verklaring. Natuurlijk
betekent het dat de ander niet ernstig genomen wordt.
Hoe kan men met een bepaalde opvatting over het wezen van de mens hard.
nekkig concurrerende en scherp tegengestelde opvattingen ernstig nemen,
dat wil zeggen mee laten tellen zonder zichzelf tegen te spreken? Dat kan
alleen als men het persoonlijke karakter van de mens ernstig neemt. Gods-
dienstige taal en ritueel, rationele taal en gedrag zijn aan elkaar verwante
middelen waarmee de mensen hun aard, hun gevoelens, hun verlangens en
aspiraties uitdrukken; en dat zijn slechts twee classificaties in die grote ver-
scheidenheid van middelen waarmee de mensen zich kenbaar maken. Het is
nu eenmaal een feit van de eerste orde dat het in de aard van de mensen
ligt zich bewust te worden niet alleen van zichzelf als individuen die onder-
ling verschillen, maar ook van de mens als mens: zij vormC:l zich denkbeel-
den over het wezen en de lotsbestemming van de mens. Ideeën en opvattin-
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gen vormen het meest plastische deel van het wezen van de mens en ze zijn
van zeer grote invloed op de vorming van de persoonlijkheid. Dergelijke
opvattingen over de wereld en over hemzelf en de levenshouding die daar-
mee verband houdt, kunnen evenzeer van elkaar verschillen als de gods-
dienstige en naturalistische denkbeelden over de mens. Maar ook al zijn
logische denkstelsels niet met elkaar te verenigen, een mens is zelf ten dele
rationeel en voor een ander deel beinvloed door vroegere onbewuste fanta-
sieën en sterk onderhevig aan ambivalente en tegenstrijdige gevoelens. De
poging om dergelijke opvattingen en daarmee een levenshouding te vormen,
is karakteristiek voor de mens; het is de behoefte tot zelf-creatie die verder
gaat dan zijn biologische en culturele gesteldheid.
In dit stadium moet er voor de opvatting aangaande het wezen van de mens
plaats komen op het hoogste niveau, op het persoonlijke vlak, voor het ge-
lijktijdig bestaan van tegengestelde meningen over de mens. Het is onmoge-
lijk dat er een opinie over de mens zou bestaan waarmee iedereen het eens is,
tenzij deze opvatting die verschillen erkent als behorende bij het persoonlijke
wezen van de mens. Dit is geen definitieve uitspraak die de hoop op een
universele theorie over het wezen van de mens de grond inboort.

Een hiërarchische theorie

De drie componenten van het wezen van de mens, het biologische, het cultu-
rele en het persoonlijke, zijn bekende begrippen voor alle moderne theolo-
gische en rationele opvattingen over de mens. De biologische herkomst, de
culturele differentiatie en de persoonlijke vrijheid worden over het algemeen
als karakteristiek voor de mens beschouwd door alle ontwikkelde mensen, als
men bedenkt dat persoonlijke vrijheid afhankelijk is van gunstige biologi-
sche condities. In deze zin zijn de biologische waarden het sterkste maar het
laagst geplaatst, de persoonlijke waarden het zwakste maar het hoogst in de
hierarchie. Vooropgezet dat de persoonlijkheid het hoogste aspect is van het
wezen van de mens, dan zijn de relaties van het persoonlijke tot de andere
aspecten van het grootste belang; een beschrijving van deze relaties zal de
hoofdlijnen opleveren voor dat mensbeeld.
De relaties van het persoonlijke deel van de mens tot de biologische onder-
grond werden meestal beschouwd als storende controversen in de verhouding
van lichaam en geest en de gespletenheid van de mens is bewust en onbe-
wust. Het lichaam-geest probleem ontstaat ten gevolge van de scheiding tus-
sen wat daarna nooit meer bevredigend samengevoegd kan worden. Er hoeft
geen speciaal lichaam.geest probleem te worden opgelost; daar ligt eerder
het terrein voor verkenningen van wat bij wat hoort en wat uit wat volgt
zoals op elk ander gebied. Het persoonlijke aspect van het wezen van de
mens dreigt niet gereduceerd te worden tot een terrein van fysisch onder~
zoek. Aan de persoonlijke status en vermogens van de mens wordt geen
afbreuk gedaan door het bestuderen van de condities waaronder zij existeren.
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Wie maakt zich werkelijk zorgen over het lichaam-geest probleem, tenzij
men van de veronderstelling uitgaat dat de geest op de een of andere wijze
onafhankelijk is van het lichaam? Deze ongemotiveerde veronderstelling
levert natuurlijk een onoplosbaar probleem op,
Zo treedt in de relaties tussen de bewuste persoonlijkheid en de onbewuste
ook een vervorming op vanwege die scheiding. In dit geval zijn bewust en
onbewust natuurlijk per definitie verschillend. Maar het zijn geen aparte ter.
reinen met verschillende bewoners. Deze scheiding gaf aanleiding tot een
nieuwe mythologie ofwel het herleven van een vroegere. Men vindt dat het
onderbewuste "ik" primitiever, machtiger, mysterieuzer is, dichter bij de
"werkelijkheid" staat en verbonden is met de grondslag van alles wat is of
er ooit zal zijn: in één woord, engelachtiger of duivelser dan de alledaagse
bewuste menselijke persoonlijkheid die aan rationele normen is aangepast en
aldoor bezig te kiezen uit een voorraad ervaringen die onbewust is tenzij of
totdat die van toepassing zijn. Dat deze voorraad ervaringen bijna altijd
slecht beheerd en veel te weinig gebruikt wordt door de meeste mensen, is
vermoedelijk maar al te waar. Dat er manieren zijn om het beheer en het ge.
bruik te verbeteren is aan te tonen. Dat de biologische wereld beneden de
drempel van het "ik" efficienter is in dit opzicht, ook al heeft het minder
mogelijkheden, is zeer waarschijnlijk.
Intelligentie geeft het dier een groter aanpassingsvermogen en versatiliteit,
en biedt meer alternatieven voor handelen, maar als gevolg daarvan kan het
dier met zelfbewustzijn onzeker of gespleten worden zodat hij zichzelf of zijn
soortgenoten wil ontvluchten.
Wanneer het onbewuste slechts als een voorraadschuurmet ervaringen wordt
beschouwd, impliceert dat een afwijzing van de inzichten van de dynamische
en klinische psychologie en een terugkeer naar een academische associatie.
psychologie. Men kan zich niet van de instinctieve driften en vroege infan.
tiele fantasieën en ervaringen ontdoen door te wensen dat ze er niet waren.
Er is evenmin een toekomst weggelegd voor een tabula rasa theorie als voor
de leerstelling van aangeboren ideeën. Pavlov evenmin als Freud. Toch zijn
beider inzichten gerechtvaardigd. Wat wèl onzuiver is, is de cultuur van het
onbewuste.
Freuds schema van het Ik en het Es, met het Super-ik en Ik-ideaal, is zeer
bruikbaar en de moeite waard om aan een critische beschouwing onderwor-
pen te worden. Hij blijkt de mens te zien als een biologisch-cultureel-per-
soonlijk complex. Met het Es worden de persoonlijke biologische driften aan-
geduid, het Ik is het totaal der georganiseerde bewuste belevingen, het Super-
ik bestaat uit verdrongen culturele verwachtingen en normen, het Ik-ideaal is
een rationele oplossing van het conflict tussen het Ik en het Super-ik. Het
systeem fungeert slechts als een ontwikkelingsproces. De moeilijkheid is dat
de componenten van het schema zo sterk geïntegreerd zijn dat zij slechts los
van elkaar bij klinische gevallen bestudeerd kunnen worden. Biologische
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driften zijn altijd onderhevig aan wijziging en beinvloeding door de soorten
in de natuur, door cultuur en de persoonlijkheid, zelfs door chemicaliën in
aJ1eorganismen: het Es is een abstractie. Het Ik als een rationeel organiserend
principe bestaat in feite niet. En hoewel het Super-ik wordt ontwikkeld in
het infantiele onbewuste, is het toch het symbool voor culturele patronen en
pressies die het hele leven voortduren, een volledig milieu. Het systeem wijst
veeleer terreinen aan die bestudeerd moeten worden dan dat het accurate
resultaten oplevert. Wat speciaal wordt aangeduid zijn de bronnen van span-
ning en conflict binnen het individu, die ontdekt werden bij de behandeling
van extreme gevallen van innerlijk conflict.
Kenmerkend voor de mens is dus het innerlijke conflict waar biologische,
culturele en persoonlijke factoren bij betrokken zijn en dat voortkomt uit de
wisselwerking van deze factoren. Conflicten van deze aard zijn endemisch en
de "geïntegreerde" persoonlijkheid is iemand die daar steeds weer een oplos-
sing voor vindt. Maar als men het wezen van de mens niet bekijkt van het
standpunt van de persoonlijkheid en diens ontwikkeling, zijn conflicten en
oogmerken, maar van het standpunt van de maatschappij en zijn cultuur, dan
blijkt de macht van de cultuur om het gedrag te conditioneren en van het
individu een stereotype te maken het sterkst te zijn. Er komt steeds meer
informatie aan het licht met behulp waarvan men binnen bepaalde grenzen
mensen zou kunnen kweken en conditioneren zoals planten en dieren. Deze
mogelijkheid is beklemmend als een nachtmerrie; zoals bij OrwelJs Nineleen-
Eigh/y-Four of bij Aldous Huxleys Brave New World. Maar deze twee boe-
ken blijven verzinsels. Antropologen hebben aangetoond dat in eenvoudige
gemeenschappen het leven van het individu van zijn geboorte tot zijn dood
niet zo sterk bepaald wordt door de omstandigheden als men wel dacht, al
zijn de vormende en dwingende invloeden van een cultuur ontegenzeggelijk
zeer groot. Hun kracht is waar te nemen in onze eigen consumptieve maat.
schappijen van "de vrije wereld". Conformiteit is regel en imitatie is de
manier van leven in de "andersgerichte" consumptieve samenleving. De bij-
zondere omstandigheden van de Verenigde Staten, deze smeltkroes van onge-
lijksoortige groepen emigranten, een natie die was gegrondvest op principes
van gelijkheid, maakten een opvoeding in sociale conformiteit noodzakelijk.
Tegelijkertijd heeft de Amerikaanse Droom van onbeperkte mogelijkheden
voor particulier initiatief dat met succes bekroond zou worden, van de maat.
schappij een broeikas gemaakt van algemene verwachtingen. De spanningen
die daar het gevolg van zijn worden beschreven in "The Neurotic Personality
of Our Time", een zeer bekend boek van Karen Hocney.
De "totalitaire" samenlevingen die tegenover "de vrije wereld" staan, ver.
tonen een ander type van culturele vorming. In een min of meer geïsoleerde
samenleving ontvangt de grote meerderheid slechts geselecteerde en verdraai-
de informatie, en er wordt voortdurend pressie op hen uitgeoefend zodat zij
zich min of meer volgens plan gedragen. Dit is een politieke situatie waarin
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de meerderheid weloverwogen wordt gemanipuleerd door een minderheid die
een machtsmonopolie bezit.
Aan de andere kant is het mogelijk dat alle leden van een samenleving het
slachtoffer van hun eigen cultuur worden als het in aller belang is deze te
handhaven, terwijl niettemin de middelen hiertoe een beletsel blijken op te
leveren voor gelijkvormig gedrag binnen steeds krapper grenzen. Dan is er
sprake van een techno-economisch systeem en de mensen die daarin leven
moeten allemaal overtuigd worden van de noodzaak dit systeem te dienen.
Maar het zou ook wel mogelijk zijn het culturele milieu met opzet open te
houden. In dat geval is het de combinatie van het opvoedingspatroon, het
onderwijssysteem en de gemeenschappelijke sociale filosofie die de persoon.
Iijke keuze aanmoedigt en vergemakkelijkt; in principe betekent dit de grootst
mogelijke restricties van sociale verplichtingen ten opzichte van afgesproken
regels, en het verschaffen van een toenemend aantal alternatieven voor de
persoonlijke keuze. Dit betekent maatschappelijk de nadruk leggen op de
persoonlijke aard van de mens, in tegenstelling tot die samenlevingen - de-
mocratische of autoritaire - die zich de sociale aard van de mens toeëigenen
en deze versterken.
In dit vooroordeel ten opzichte van het persoonlijke of het sociale karakter
van de menselijke aard ligt het belangrijkste verschil tussen de diverse maat.
schappijvormen. Door het aankweken van het sociale bewustzijn wordt het
persoonlijke niet geheel onderdrukt, evenmin als door aanmoediging van het
persoonlijke het sociale besef onderdrukt wordt. Hun onderlinge relatie is
soepel genoeg om vervormd te kunnen worden, maar hij kan niet vernietigd
worden. Een individu is uit de aard der zaak het produkt van een maatschap-
pij. En elke menselijke samenleving is een samenleving van individuen, niet
van robots, geen kudde. Dit betekent niet dat het vooroordeel van geen
betekenis zou zijn. In ieder geval doet zich hier het grootste verschil voor in
opvattingen van het wezen en de lotsbestemming van de mens. Het individu
is doel in zichzelf of het individu wordt geacht zijn bestemming te vinden in
de gemeenschap. Deze twee standpunten hoeven elkaar nog niet uit te sluiten.
Het individu kan op zichzelf bestaan maar ook voor anderen en daarbij zo
goed mogelijk de eisen en behoeften van anderen met die van hemzelf in
overeenstemming brengen.
Zo is er dus een oneindige reeks van mogelijke betrekkingen van het indi.
vidu tot zijn rultuur of zijn sociale en natuurlijke omgeving. Het individu
kan behoren tot de mensen die gemanipuleerd worden of zelf een manipula-
tor zijn, of met alle anderen samen slachtoffer zijn van een stelsel dat hen
beheerst. In alle gevallen kan het individu aangepast zijn aan de sociale om-
standigheden of zich niet aanpassen of rebelleren. De maatschappij kan het
natuurlijke milieu gaan beheersen en exploiteren ten behoeve van al zijn
leden, van slechts enkele, of van het hele mensdom - het nageslacht inbe-
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grepen, En bij al deze mogelijkheden is de relatie tussen het individu en zijn
samenleving niet gefixeerd maar steeds veranderlijk.

Theorie of inventaris?
De voorafgaande beschouwing over de grote verscheidenheid van de relaties
van het individu tot de cultuur en de biologische grondslagen van de mens
doet ons inzien dat de drietraps hiërarchie, hoe juist ook, een te eenvoudig
schema vormt. Dat geldt nog sterker voor de Pavloviaanse theorie van het
psychologisch determinisme. Er zijn op zijn minst tien identificeerbare fac-
toren waarmee rekening moet worden gehouden bij het opstellen van een
adequate theorie over het wezen van de mens.
(1) De fysische erfenis waardoor de mens kan bestaan en die gewoonlijk
een organiserende intelligentie insluit.
(2) Een vastliggend ontwikkelingspatroon waarin de aangeboren capaci-
teiten en predisposities achtereenvolgens aan het licht komen,
(3) Een omgeving waarin dit alles plaats vindt, in het bijzonder de be-
trekkingen tot speciale mensen en plaatsen.
(4) Bepaalde mechanismen (bijvoorbeeld identificatie, imitatie, projectie,
repressie, regressie) waardoor een mens zich op een of andere wijze kan aan-
passen aan zijn omgeving, vooral in verband met de verwachtingen van an-
deren en die van hemzelf.
(5) Een leerproces dat niet alleen de aangeleerde, aangepaste antwoorden
omvat die karakteristiek zijn voor het conditioneren, maar ook de verkennen-
de "heuristische" leervorm die de leerlingen gelegenheid geeft zèlf waar-
heden en regels te vinden.
(6) Bepaalde vormende ervaringen waaronder zeer vroege die niet meer
herinnerd worden, maar ook ervaringen die herhaaldelijk voor de geest wor.
den geroepen.
(7) Ideeën en idealen waaronder denkbeelden over het wezen en de beo
stemming van de mens.
(8) Een speciale samenleving waarin ieder mens wordt geboren en groot.
gebracht, met zijn eigen geschiedenis en tradities, zijn eigen plaats in de
wereld en zijn eigen favoriete algemene opvattingen en manier van leven.
(9) De culturele ontwikkeling waardoor het mensdom de beschikking heeft
gekregen over bepaalde universele ontdekkingen, methoden, werktuigen,
prestaties en instellingen, die de mens met zichzelf confronteren op het tref.
punt van verleden, heden en toekomst: de geschiedenis als "een grote index
van menselijke mogelijkheden".
(10) De biologische evolutie van de soorten, als het proces waardoor er
menselijk leven is ontstaan, en een aapachtige afstamming als de oorsprong
van de menselijke familie.
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Elk van deze punten levert een terrein voor onderzoek op, waar weer een
reeks van specialismen kunnen opereren. Geen van alle, tenzij het laatste
punt, is een constante factor. Het zijn constanten in vorm of structuur, maar
variabelen wat inhoud betreft. Gezien deze reeks factoren bezitten de mensen
in de dierenwereld een unieke souplesse. Daaruit zou volgen dat de mens
geen definitief wezen en geen vaste bestemming heeft.
Godsdienstige opvattingen over de mens kennen hem wel een definitief
wezen en een vaste bestemming toe. Historisch gesproken zijn deze opinies
vóór-wetenschappelijk en in extreme vormen vervangen zij op paradoxale
wijze het godsbeeld door het mensbeeld. Het is onmogelijk een dergelijke
opvatting te ontlenen aan de bovengenoemde tien punten tesamen, maar
andere opvattingen kunnen er wél mee verenigd worden. Inderdaad, die
punten moeten rekening houden, en dat doen zij ook, met de waarneembare
verscheidenheid van het menselijk gedrag: innerlijke conflicten van indivi-
duën en samenlevingen, ambivalentie en contradictie, rationaliteit en irratio-
naliteit, egoïsme en altruïsme, dadendrang en inertie, enzovoort. Dergelijke
hoedanigheden die het gevolg zijn van bovengenoemde souplesse zijn al
opgemerkt, lang voordat nauwkeuriger en uitgebreider aandacht is besteed
aan de kenmerken van het wezen van de mens.

Ongevoelig of onvriendelijk gedrag wordt algemeen als "onmenselijk" be-
stempeld. Gedrag dat in strijd is met de gebruiken die passend voor mensen
worden geacht, kan men "onnatuurlijk" noemen. Intussen wordt het over-
treden van een regel die is vastgelegd ter regulering van de menselijke drif-
ten vaak geëxcuseerd als "juist menselijk" of "juist natuurlijk". "De geest is
wel gewilIig, maar het vlees is zwak", is een uitspraak waarmee men overtre-
dingen vergoelijkt als er hartstochten aan te pas zijn gekomen. "De mensen
zijn allemaal hetzelfde" ... Homo homini deus est" of "homo homini lupus
est".
Zoekt u maar eens het woord "Man" op, of nog liever "Vrouw", in de in-
houd van een citatenboek, dan hebt u keuze te over van gezegden die een
sentimentele of cynische blik op het wezen van de mens ultdrukken.
In het algemeen wordt er gemakkelijk en optimistisch of precies het tegen-
overgestelde gedacht over de mens. De "natuurlijke staat" en de "noble
savage" zijn als idyllisch beschreven of als een afzichtelijke wildernis waarin
het leven ..gemeen, wreed en kort" is. Deze uitersten staan dichter bij elkaar
dan men wel denkt. Het is algemeen bekend dat cynici eigenlijk sentimenteel
zijn; als het leven niet zo eenvoudig blijkt te zijn als gemakzuchtige lieden
wel zouden wensen, worden zij verbitterd. Optimisme en pessimisme zijn te
vergelijken met de hoogste en de laagste stand van een wip, het op en neer
gaan van stemmingen. De primitieve utopie is een droom evenals de wilder-
nis een nachtmerrie is, fantasieën die voortkomen uit hoop en vrees.
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Hoe komt het dat deze eenzijdige, inadequate denkbeelden over het gecom-
pliceerde dier zo sterk verbreid zijn? Simone de Beauvoir beantwoordde deze
vraag in een vroeger essay CL'Existentialisme et la sage!Je dei naJionJ) met:
"De mensen denken graag dat de deugd gemakkelijk is ... Het kost hun ook
weinig moeite te geloven dat de deugd onbereikbaar is. Maar wat zij niet
willen toegeven is dat zij zowel mogelijk is, als moeilijk."
Zowel een sentimenteel aIs een cynisch standpunt is minder veeleisend dan
een godsdienstige of rationele opvatting van het wezen van de mens. "De
mens", schreef William Hazzlit, "is een intellectueel dier en daardoor
eeuwig in strijd met zichzelf. Zijn zintuigen zijn op hemzelf geconcentreerd
en zijn gedachten reiken tot de uiteinden van het heelal, zodat hij tussen die
twee in stukken wordt gescheurd. Er bestaat geen enkele mogelijkheid dat dit
ooit anders zal zijn." Ook dit is dramatisch en al te eenvoudig gesteld, maar
het symboliseert de tegenstrijdigheden en stelt ze centraal en maakt ze onont-
koombaar. Maar deze zienswijze is niet eenzijdig en oppervlakkig, want er is
geen oplossing voor die tegenstrijdigheden dan alleen een gedeeltelijke, een
tijdelijke en dat nog alleen in de praktijk: deze contradicties zijn het die de
ncondition hllmaine" vormen en aanleiding geven tot vrolijkheid en oorlog,
poëzie en politiek, en misschien wel het individu zèlf maken. Wanneer men
de conflicten ernstig neemt, worden cynisme en sentimentaliteit in de garde-
robe achtergelaten, en men treedt de schouwburg binnen waar de comedie
en de tragedie van het menselijk bestaan worden opgevoerd. Het "Ken
uzelf" werd destijds uitgeroepen als het begin van alle wijsheid en hoewel er
aan deze Delfische aansporing een luchtje van bijgeloof hing, komen wij
uiteindelijk toch weer terug bij deze onverbiddelijke opdracht voor iedereen,
als mens en als individu.

H. J. Biackham

(Verl. uil hel EngeIJ door mevr. J. W. F. Klein-van Daumhauer)
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BOODSCHAP EN ORGANISATIE

Een beschouwing van een Jma/ menJ

In een televisie-uitzending, gewijd aan de herdenking van de Russische
Oktoberrevolutie, werd een schoolklas van tien- tot twaalfjarigen getoond.
Een aantal kinderen kwam voor de camera en zij verklaarden, dat zij blij
waren, dat zij mochten meewerken aan de verwezenlijking van de proletari-
sche revolutie volgens de richtlijnen van Marx en Lenin en dat zij de laatste
resten van het kapitalistische imperialisme zouden helpen opruimen. Zij
zouden nooit de zegeningen van het. communisme vergeten, of woorden van
gelijke strekking. Er was natuurlijk regie en veel regie zelfs te bespeuren, ter
gelegenheid van het bezoek van een buitenlands T.V.-team, maar ik kan mij
goed voorstellen, dat de lessen op alle scholen in de Sovjet-Unie op een
dergelijke manier beginnen. Deze vorm van indoctrinatie is niets bijzonders,
maar wat mij trof was de gezichtsuitdrukking en de toon van die leer.
lingen. Dit was het gebed; de ingekeerde blik, de onpersoonlijke stem, de
angst om het geleerde feilloos te reproduceren, het aureool van stil ontzag en
de grote afstand tussen alle kinderlijke verrichtingen en de onbegrepen
woorden. Zo diep was het geloof blijkbaar doorgedrongen.
Deze ervaring was het begin van allerlei gedachtengangen die ik op papier
wil zetten om te trachten voor mijzelf en misschien voor anderen wat meer
inzicht te krijgen in het verschijnsel geloof en een vergelijking te maken
tussen enkele aspecten van het christelijk geloof en het communistisch geloof.

De gedachte, dat het communisme, zoals dat gestalte heeft gekregen in Rus-
land en de bekeerde satellietstaten, het karakter van een godsdienst heeft
gekregen is een gemeenplaats. Het is nauwelijks mogelijk om daarover nog
iets nieuws mee te delen, maar het is wel mogelijk om de vergelijking wat
verder uit te werken dan meestal gebeurt om zo inzicht te krijgen in het ver.
loop van beide godsdiensten in hun organisatievorm.
De geschiedenis van het communisme is overbekend; Marx en Engels, ge.
schokt door de ellende van het proletariaat in de 1ge eeuw, ontwierpen een
maatschappijvorm waarin de klassetegenstellingen, na de proletarische revo.
lutje, zouden verdwijnen en waarbij aan de uitbuiting van de bezitlozen een
einde zou komen. Voor de proletariërs en hun leiders gaf de heilsboodschap
inhoud aan het bestaan; klassebewustzijn, solidariteit, gemeenschappelijke
strijd en een onwankelbaar geloof in de komst van het socialisme en in de
nieuwe socialistische mens. Het was een humanistisch geloof, want het ging
om de concrete mens op aarde. Met de weinig bestudeerde bijbel Das Kapi.
tall aangevuurd en georganiseerd door het wel gelezen en goed begrepen
Communistisch Afanijest - het geniaalste pamflet uit de moderne geschie.
denis - begon de strijd tegen de gevestigde machten.
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Marx, die volgens de communisten de wil der historie wist, geeft, als Chris.
tus, de boodschap, Trotzki heeft de alomvattende visie als Petrus, Lenin
organiseert de partij als Paulus de kerk, de kerkvaders werken het historisch
materialisme in de dialectische vorm uit en geven de enig juiste interpretatie
van Marx' ideeën. Ik heb niet de pretentie een Marx-kenner te zijn - dat
vereist een grondig specialisme - maar het lijkt mij zeker, dat Marx de
geschiedenis zag als een zich volgens innerlijke noodzaak verwerkelijkend
organisme, dat doelgericht is. Het marxisme geeft een totale visie op het zijn
van de mens. Er komen martelaren, missionarissen en er ontwikkelt zich een
priesterstand, de partijfunctionarissen. Het graf van Lenin wordt een bede~
vaartplaats in optima forma.
Zoals het in de geschiedenis van het christelijk geloof een onoplosbaar pro-
bleem is om de historische werkelijkheid omtrent Jezus van Nazareth te
reconstrueren, zo is het onmogelijk om vast te steUen hoe Marx zich de aard
van de strijd, de organisatie en de toekomst precies voorstelde.
De eerste breuk in het socialisme ontstaat door de opkomst van het revisio.
nisme, waarbij Bernstein de geleidelijkheid, met behoud van Westerse waar.
den als de geestelijke vrijheid en de parlementaire democratie, boven de revo~
lutie stelt. In zijn eigen woorden: "Het doel, wat dat ook zij, is niets, de
beweging alles." In de ogen van de ware gelovigen verbleekt hierdoor het
einddoel en wordt het ideaal bezoedeld. De weg wordt belangrijker dan de
herberg. De zuivere idee wordt gecorrumpeerd door de aanraking met indi-
vidualistische bourgeois elementen. Zo zien in alle eeuwen oprecht gelovige
christenen het als een verraad aan de zuivere boodschap, toen, onder Con-
stantijn de Grote, de kerk staatskerk werd, zich verbond met aardse machten
en zelf een machtsinstituut werd. De staatskerk is de zondeval van het Chris.
tendom, het revisionisme is voor de communist de zondeval van het socia-
lisme.
Na langdurige en feUe debatten wordt, op het concilie van Nicea, de leer
van Arius verworpen en het triniteitsdogma geformuleerd zoals na eindeloze
polemieken door de partij.ideologen de juiste vorm van het dialectisch mate-
rialisme wordt vastgesteld. Het zijn beide vraagstukken waar de bloem der
theologen en der partij-ideologen alle pijlen van hun geleerdheid, vernuft,
inzicht en kennis op hebben afgeschoten en nog afschieten maar die geloofs-
punten zijn, die geen andere toets toelaten dan logisch redeneren op een
irrationele basis.
Er heeft zich in de communistische ideologie en in het christelijk geloof een
merkwaardige ontwikkeling voorgedaan. Marx zag de komst van de socialis~
tische maatschappijvorm als een sociale "natuurwet". Of men het socialisme
wilde of niet wilde, of men er zich voor inspande of niet, de maatschappe-
lijke krachten voerden onafwendbaar naar het einddoel. Het kon korter of
langer duren, het kapitalisme zou in oorlogen en economische chaos ten
onder gaan. Dit inzicht bestaat nog alleen bij enkele gelovige communisten
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van de oude stempel, de afwachters, die niet actief zijn, zoals het geloof in
de komst van het Koninkrijk Gods, zonder menselijke hulp, nog heerst bij
hen, die sterk idealistisch - in de wijsgerige betekenis - zijn. Zij zijn de
felste critici van hun eigen geloofsgenoten, die, uit ongeduld, er zo weinig
van terecht brengen. De overgrote meerderheid van beide groepen gelovigen
heeft zich tot een voluntarisme gewend. Aller inspanning is nodig om het
Koninkrijk Gods naderbij te brengen en de communisten moeten zich geheel
inzetten om het socialisme te verwerkelijken. Het geloof is in de wil gelegen.
De ketter is iemand die, uit onzuivere motieven, verkeerd wil geloven, de
bourgeois is iemand, die een verkeerde kijk op de samenleving wil hebben,
verleid door zijn egoistisch klassebelang.
Op deze basis mag en moet de ketterij bestreden worden in de ketters, mag
en moet het kapitalisme bestreden worden in de kapitalisten. Waar het heil
in het geding is, waar het dus gaat om het hoogste goed, ontstaat de mate-
loze haat en de zedelijke veroordeling van de andersdenkende. Odium Iheo-
logicum en odium po/iticum zijn wezenskenmerken, voortgekomen uit enga-
gement en innerlijke zwakte aan overtuigingskracht om de waarheid van het
eigen geloof moeiteloos aan te tonen. Zou men deze basis van voluntarisme,
gecomplementeerd door het geloof dat de mens zijn wil kan besturen, willen
ontkennen, dan zou de inquisitie (de katholieke en de protestantse zowel als
het optreden van de communistische partij intra et extra mliroJ) louter
wreedheid zijn. Het christelijk geloof heeft bijna geheel het voluntarisme
verlaten en het communisme in Rusland toont de eerste verschijnselen van
een verzwakking. Er is ten minste ten aanzien van het optreden tegen de
kandidaatscheurmaker Tsjecho-Slowakije een niet geringe aarzeling geweest.
De kerk, vast georganiseerd en steunend op de dogmata werd een machts-
instituut, onmisbaar voor het heil en kon, in conjunctie met de staatsmacht,
de ketter opsporen, veroordelen en aan de wereldlijke autoriteit ter executie
overleveren. De communistische partij, vast georganiseerd en steunend op de
dogmata kon, in conjunctie met de staatsmacht, die vooralsnog nodig was,
de revisionist, Trotzkiist en alle andere ketters opsporen, veroordelen en
executeren.

Met het beladen en geladen begrip vrijheid, sociologisch en psychologisch zo
moeilijk te hanteren, wordt een ingewikkeld spel gespeeld. Het begrip heeft
twee zijden; het vrij willen zijn van lichamelijke en/of geestelijke dwang en
de positieve zijde; vrijheid waartoe. Mijn uitgangspunt is een gebruikelijke
humanistische opvatting; vrij is die mens, wiens wil in overeenstemming is
met de eigen gezindheid en naar diepste eigen wezen beslissingen kan nemen.
Dan is vrijheid een essentieel element van de menselijke waardigheid en daar-
bij is de geestelijke vrijheid, dus ook de vrijheid van kritiek, van wezenlijke
betekenis. De gezindheid is gedetermineerd, die kan de mens waarschijnlijk
niet veranderen, maar dat eindeloze probleem is niet belangrijk voor het in-
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zicht in de vrijheid. Wij voelen ons vrij vóór de beslissing en de gedeter-
mineerdheid sluit de vrijheidsbeleving en de keuzevrijheid niet uit. Dit vrij.
heidscriterium mag gebruikt worden om elke vorm van menselijk samenleven
te beoordelen. De concrete mens hier en nu is steeds ook doel.
Ter Braak schrijft in Van oude en nieuwe chriJ/enen: "Vrijheid"; deze term
van het middeleeuwse christendom, die een positief richtsnoer kon zijn voor
de middeleeuwer omdat hij zijn hiernamaals nog bezat, is bij Marx, en meer
nog bij de marxisten, die het christelijk woord uitbrullen met gebalde vuist,
een stuk rhetoriek geworden van de onnozelste soort." Ik meen, dat ter Braak
te weinig oog gehad heeft voor de opvatting, dat vrijheid voor de gelovige
christen betekent; vrij zijn door het geloof en dat het communistisch gebruik
minder onnozel klinkt als men er de betekenis aan geeft van vrij zijn van de
kapitalistische uitbuiting en dan: een eenvoudige boer in Spanje, trouw zoon
van de kerk, voelt zich niet onvrij omdat hij niet anders weet en een ge-
middeld Russisch burger voelt zich niet onvrij omdat hij niet kiezen kan.
Natuurlijk blijft de tirannie in beide gevallen ll1llar het is m.i. onjuist om te
menen, dat - zoals b.v. Kelsen doet in zijn boek over de democratie -,
vrijheid een aangeboren drang is in de mens. Er is een lange en moeizame
opvoeding voor nodig om vrijheid te willen hebben. De "gewone sterve-
ling", overal op aarde wil zekerheid vóór vrijheid en als hij zekerheden heeft
is de vrijheid niet zijn belang.
Het behoort tot de interessante en moeilijk te verklaren verschijnselen in de
geschiedenis van het moderne Europa, dat de meeste kerken zo volledig, bij
de opkomst van het industrialisme, de zijde van de bezitters en van de ge-
vestigde orde hebben gekozen, waar toch volgens het evangelie de eerste
christengemeenten de kant van de onderdrukten en de armen hebben
gekozen. De meest gebruikte verklaring is dat de gevestigde orde aan-
vaard werd, om het gehele aardse bestel des te sterker te kunnen verwerpen.
Het Koninkrijk Gods is niet van deze aarde. In het hiernamaals zijn de zielen
gelijk en zal het onrecht worden opgeheven. Dit is echter een geheel onvol-
doende verklaring voor het feit, dat zo vele kerken deze orde hebben ge-
steund en als door God gewild hebben beschouwd. Voor een ongodsdienstig
mens is dit door God gewild zijn een der sterke aanwijzingen van de projec-
tie in de voorstellingen omtrent God. Alles wat mensen gedaan hebben -
ten goede en ten kwade - wordt als door God gewild beschouwd; geweld
en geweldloosheid, discriminatie en emancipatie, reactie en revolutie, kruis-
tochten en dialoog, slavernij en vrijheid krijgen alle de hemelse rechtvaar-
diging. Indien de grote kerken in de 1ge eeuw de zijde van de verworpenen
hadden gekozen, zoals de Dopers dat in de 16e eeuw hadden gedaan, zou de
Westerse samenleving een ander gezicht hebben gekreg'en, waar nu het
atheïstische socialisme voor tal10zen de functie van het geloof overnam. Het
behoort niet tot de geschiedwetenschap om de neus-van-Oeopatra-theorie
toe te passen, maar het is wel geoorloofd om met die theorie aan te
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geven wat werkelijk een belangrijk feit, zelfs een keerpunt in de geschiedenis
is geweest. Zo'n keerpunt ligt in de keuze van de grote kerken in de 1ge
eeuw. Miljoenen wendden zich af van de kerk en daarna ook van het geloof
(een geloof zonder organisatievorm is ten dode opgeschreven) en omarmden
het nieuwe geloof in een heilstaat op aarde. Het plotselinge en het totale
karaktervan de verwachte revolutie is al voldoende om het religieuze karak-
ter aan te geven.
Afgezien van min of meer geslaagde missionaire activiteiten begon de mas-
sale terugtocht van het christelijk geloof en de opmars van het socialisme.
Dat er verband is is duidelijk, maar de verklaring van de correlatie is hache-
lijk, omdat de persoon van de onderzoeker mede bepalend is voor het ant-
woord. Op het gebied van levensovertuiging en de politiek kan de ira en de
studium uiterst moeilijk overwonnen worden, worden zij zelfs niet als ira en
studium gezien. Daar komt bij, dat de onderzoeker, die ze wel herkent en
bedwingt het inlevingsvermogen moet verzwakken, zodat een gelovige zijn
geloof of zijn politieke overtuiging soms niet meer herkent. De beschouwing
van de beleving is een terrein vol voetangels. In absurde consequentie zou
dan alleen door een gelover over het geloof geschreven kunnen worden en
die zou daarin weer te kort schieten omdat de beleving de beschouwing ver-
zwakt. Een ongelovige zou niets kunnen meedelen omtrent het fenomeen
geloof, omdat hij dat niet uit ervaring kent.
"Wat het godsdienstig geloof is" zegt Kristensen in Symbool en werkelijk-
heid, "weet de gelovige uit ervaring. Hij heeft er geen dogmatische of wijs-
gerige definitie van nodig; zij maken de zaak voor hem niet duidelijker,
evenmin als voor de ongelovige." Hier wordt de beschouwing verworpen en
het gevolg is, dat het geloof existentieel een volstrekt eigen en hermetisch
gesloten wereld is. Wie echter het nog steeds klassieke boek van William
]ames Varianten van religiellze beleving bestudeert, weet, dat er wel iets
meer over het verschijnsel te zeggen valt en dat het geloof object is van de
psychologie. Voor een ongodsdienstig mens blijft het een fascinerend pro-
bleem, waarom God aan een aantal medemensen blijkbaar het donum fidei
gegeven heeft en aan anderen niet. Het gebruikelijke, dogmatische antwoord
van de gelovigen is voor de ongelovige in het geheel geen antwoord.
Hoe het zij, de uitingen, de dogma's, de instituten en de theologie zijn voor
ieder een object van onderzoek, omdat hier de beschouwing boven de
individuele beleving voor gelovigen en niet gelovigen geboden is.
De godsdienst, die de christelijke heet, heeft vele eeuwen voor allen (en voor
miljoenen is dat nog zo) als verlossingsreligie de christusfiguur centraal ge-
steld. Christus, uit een maagd geboren, naar de aarde gezonden om door zijn
zoendood de zonde der mensen te boeten, zal aan het einde der dagen de
wereld oordelen. Het geloof in de Verlosser en aan de onsterfelijke ziel zijn
necessaria. De katholieke kerk wordt het heilsinstituut; extra ecclesiam nulla
salus.
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Aan het onaantastbare gebouw der dogma's eist de kerk gehoorzaamheid. De
grootste ketterij, de Reformatie, bracht geen wezenlijke verandering, tenzij
men de uitschakeling van de c1etus als middelaar en de kerkelijke traditie als
autoriteit als wezenlijk wil zien. Wel belangrijk werd de ontwikkeling in het
Protestantisme, waardoor het geweten - waarin God sprak - de maximum
testis werd. De autoriteit naar het individu verlegd werd een ondermijnende
kracht van de uiterlijke leertucht. Aanvankelijk sprak het Lutheranisme en
sterker nog het Calvinisme van valse en ware gewetens maar de gang van
zaken was niet tegen te gaan. Het geweten heeft geen uiterlijke autoriteit
nodig. Dat anderen over de conscientia niet kunnen en mogen oordelen,
opende de deur voor de verdraagzaamheid, dus voor het recht op de dwaling
en voor de godsdienstvrijheid. Het sterkst werd die geëist door de spiritualis-
ten, die een andere openbaringsconceptie hadden (de openbaring is geen
objectivum) en een ander, spiritualistisch, kerkbegrip.
Toen Calvijn, in 1553, de unitariër Servet had laten verbranden, klonk in de
stroom van kritiek de stem van Castellio het luidst. Striemend zei deze, dat
Servet gedood was omdat hij de waarheid sprak, want als iemand ernstig zijn
overtuiging uitspreekt is dat voor hem de waarheid. Welke de objectieve
waarheid is kunnen mensen niet uitmaken. Dit was een belangrijk moment
in de geschiedenis van Europa. De Renaissance gedachte van de waardigheid
van de mens bond de strijd aan tegen de erfzonde. Het is overigens maar ten
dele waar, dat Servet een martelaar is geweest voor de nieuwe ideeën van zijn
tijd. Hij is hoogst waarschijnlijk geen tolerant man geweest. Aan Calvijn
schrijft hij: "onder alle ketterijen en misdaden is er geen zo groot als de be-
wering, dat de ziel sterfelijk is. Want voor alle andere ketterijen is er hoop
op zaligheid maar niet voor deze. Wie dat zegt, gelooft aan God noch oor-
deel, noch opstanding, noch Jezus Christus, noch Heilige Schrift noch iets
maar dat alles dood is en dat mens en dier hetzelfde zijn." Aan de autoriteit
van de kerk werd door de Stiefkinderen van het chriJtendom afbreuk gedaan
en een liefde godsdienst met de ethiek als toets van het geloof kon baan.
breken. Het katholicisme betrok, na het concilie van Trente, zwaar versterkte
middeleeuwse stellingen en Lutheranisme en Calvinisme grendelden renais-
sance invloeden af. Het stempel op de moderne geschiedenis (Troeltsch en
Weber hebben dat aangetoond) werd door de vrijzinnigen gedrukt.
Het optimisme van de 18e eeuw was gebaseerd op het perfectisme van enkele
16e eeuwse denkers en kon zich ontplooien, nadat de overwinning op de
erfzondegedachte behaald was. De mens kan, als hij in vrijheid zich ont.
plooit, niet zonder Christus' genade, volmaakt worden. Het vooruitgangs-
geloof maakte de geesten actief en de actieve geesten geloofden in de voor-
uitgang. Als de mens, bevrijd van tirannieke banden van kerk en staat, van
zijn rechten geniet, zal hij beter en gelukkiger worden. De hoop, essentieel in
het christelijk geloof, (volgens Paulus zelfs het punctum ditterenlÏae tussen
christenen en niet christenen) kreeg een aardse dimensie. Het secularisatie-
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proces ging sneller en kreeg in de 1ge eeuw zijn topsnelheid. De politiek,
de wetenschap. de kunst, het onderwijs, het amusement en de sport vliegen,
als in het uitdijend heelal, van de godsdienst weg. De godsdienst werd een
geisoleerd verschijnsel voor de grote momenten in het leven, voor de zondag
en voor de nood, die leert bidden. Er ontstond wel een nieuwe godsdienst,
n.l. het nationalisme. Ook hier heiligen, martelaren, dogma's en ongetelde
aantallen slachtoffers op het altaar van de amOllr Jacrée de la pa/rie. De An.
glicaanse kerk ging met deze godsdienst een monsterverbond aan, het Luthc.
ranisme volgde en de katholieke kerk werd erdoor geteisterd. Een der belang-
rijkste redenen om het Vaticaans Concilie van 1870 te verdagen was de Frans-
Duitse oorlog, waardoor de prelaten uit die landen niet met elkaar wilden
spreken. Het zegenen der wapens van oorlogvoerende landen, door priesters
van één kerk is een anomalie, die zo absurd is, dat men er niet bij nadacht en
er gewoon overheen leefde of sneuvelde.
Aan het einde van de 1ge eeuw begint de massale, meestal geruisloze geloofs-
afval, sterker bij de protestante kerken maar ook aanzienlijk bij de katholieke
kerk hoewel die de meeste bekeringen op haar conto kan schrijven. Een van
de vele oorzaken is, dat verscheidene wetenschappen het bijbelse wereld- en
mensbeeld vergruizelden. De vertwijfelde pogingen der kerken om het oud.
testamentische wereldbeeld, met de wonderen, te behouden gaf aan de vrij-
zinnigen en aan de vrijdenkers een wapen in handen en zaaiden twijfel ec
verwarring in de christelijke gelederen. De archeologie, de biologie, de psy-
chologie en het historisme werden de geduchtste tegenstanders van het bijbel-
se denken.
In de interbellum periode en na de Tweede Wereldoorlog is de stroom van
fundamentele veranderingen gaan wassen en is tot een niet te stuiten vloed
geworden. Ik geloof niet, dat mensen intra en extra muros het vermogen
bezitten zich voor te stellen hoe vele en hoe fundamenteel de veranderingen
zijn.
Zonder te streven naar volledigheid moge ik een paar punten noemen.
De onsterfelijkheid van de ziel wordt in de nieuwe theologische scholen als
een vraagpunt, niet langer als een zekerheid beschouwd. Hemel en hel wor-
den niet meer gelocaliseerd. Het mythekarakter van de bijbelse verhalen wordt
als zodanig erkend. De transcendentie maakt plaats voor de Deus absconditus
conceptie of een God-is-dood theologie, de dogma's van de triniteit, de pre-
destinatie, de opstanding zijn buiten de belangstellingssfeer gekomen en het
verticalisme verliest het van het horizontalisme, waarin de kerken hun stand-
punt gaan bepalen in aardse aangelegenheden. In het tijdschrift Pas/ora!
Psychology van febr. '68, wordt melding gemaakt van een hoogstaande T.V.-
discussie tussen de moderne, protestantse theoloog Tillich en de humanist
psychotherapeut Rogers. Op een vraag aan Tillich waarom hij aan de christe-
lijke symbolen vasthoudt was het antwoord, dat hij de verticale relatie tot de
oergrond der dingen wil behouden en die laten zich alleen in symbolen uit-
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drukken. Een duidelijker bewijs van de uitholling van alles wat vroeger essen-
tieel was in het christelijk geloof is moeilijk te geven. Gelijksoortige geluiden
hoort men overal in de moderne protestantse en katholieke theologie. De
cultuurfilosoof Alfred Weber spreekt al van een "vierde mens". Na de pre-
historische, de primitieve en de ruituurmens verschijnt deze vierde mens, die,
post-historisch, post-kerkelijk en zelfs post-persoonlijk zou zijn. Prof. K.
Strijd spreekt in zijn oratie over het theologisch existeren en knoopt aan bij
de nieuwste theologische gedachten van b.v. Dorothée Sölle. Wat dit theo-
logisch existeren inhoudt is voor een niet.theoloog allerminst duidelijk.
Strijd zegt, dat aan de term moet worden vastgehouden omdat in de
theologie steeds het gevaar dreigt van het verbalisme. Nu is in mijn ogen het
verbalisme kenmerkend voor deze richtingen. Er heeft zich een jargon ont.
wikkeld voor ingewijden, dat volstrekt onbegrijpelijk is voor de gewone mens
voor wie deze vorm van theologisch denken toch bedoeld moet zijn. De
theologie is eerst dan echt, zegt Strijd, wanneer zij een dienst verricht voor
de toekomst van de mensheid op concrete, aardse punten. Daarmee is de
theologie van zijn verticale binding losgemaakt en is tot een vorm van hu.
manisme geworden, meen ik, hoewel Strijd dit ontkent en vasthoudt aan de
"dialectiek van heil en ergernis." Waar het mij om te doen is in deze sum.
miere beschouwing is aan te tonen, dat het christelijk geloof in deze modern
protestantse theologie geen pretentie mag hebben, dat de boodschap nog be-
grijpelijk zou kunnen zijn voor de "gewone" sterveling; dat zij voorbij gaat
aan zijn problemen en alleen stof tot nadenken geeft aan de unhappy few.
De oude dogma's staan zo weinig in de belangstelling, dat er in het gods-
dienstonderwijs, in de preek en in de theologische literatuur nauwelijks meer
over gesproken wordt. Een gevolg is, dat de kerken, die zich bij het oude
patroon houden, nog sterker geïsoleerd raken dan zij al waren, waar de andere
vertwijfelde pogingen doen om zich aan te passen en dat in het horizontalis.
me zoeken waardoor er toenadering ontstaat tot het communisme. Ik mag de
vele varianten van het protestantisme verder laten rusten, omdat de uiterlijke
autoriteit, het leergezag daar van den beginne af zwakker is geweest en in de
laatste ontvlikkelingen bijna geen rol meer speelt. Het individuele geweten,
hoe ook gefundeerd, is de grote antagonist van elke uiterlijke autoriteit.
In mijn ogen is nu opvallend, dat het "vrije" marxisme, zoals het beleden
wordt in )oego-Slavië en in Tsjecho-Slowakije vóór de interventie, te ver.
gelijken is met het protestantisme, in de vrijzinnige variant en ook daar zal
het einde zijn een ,.nieuwe" inhoud die zich bedient van het oude jargon.
Aan de oprechtheid van dit geloof behoeft men niet te twijfelen. Dit heeft
tot gevolg, dat de kerk, waarin bevelen en gehoorzamen essentieel is geweest,
de katholieke, de zwaarste klappen krijgt, zodat men van een crisis mag spce.
ken. Gezag, dat niet geneigd is rekenschap af te leggen van de beslissingen
wordt, vooral door de jonge generatie, niet langer erkend. Het gezag van
regeerders en hun apparaat, de politie, staat bloot aan aanvallen, het gezag
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van de wetenschap is een schim van die van voor de Tweede Wereldoorlog
en haar beoefenaars worden gedwongen om hun superioriteitsgevoel af te
leggen. Traditie, mores worden als holle pilaren van zwakken beschouwd,
politieke partijen verliezen de partijdiscipline, de moraal is op vele gebieden
geen richtsnoer meer en het complex van gevestigde opinies wordt grondig
veroordeeld. Het zou eenvoudig en aantrekkelijk zijn om deze symptomen te
zien als begeleidingsverschijnselen van een tot volwassenheid komende mens-
heid. Een nieuw soort prometheïsche mens verschijnt, die de kluisters ver.
breekt en nu werkelijk het lot in eigen hand neemt. De God als vader wordt
niet meer gehoorzaamd, de lijflijke vaders evenmin en alle paternalistische
gezagsdragers hebben geen klankbodem meer. Dat zou aantrekkelijk zijn
maar of het juist is vraag ik mij af. Het protest is dikwijls onvolwassen en
agressief zonder echte zedelijke verontwaardiging maar wie de gebeurtenis-
sen in het zuiden van de V.S., aan vele Amerikaanse universiteiten, in Praag,
in Parijs, in Madrid, in Florence en het protest van enkele heldhaftigen in
Rusland volgt komt toch tot de slotsom dat hier iets van wezenlijke betekenis
gebeurt; het verzet tegen uitgehold gezag en apert onrecht. Misschien is de
T.V. - en thc medium is tbe message - de grootste ontmaskeraar van het
gezag. Geen uiterlijkheid is bestand tegen dodelijke camera's, als allen de
beelden kunnen zien.
Religieuze of semi-religieuze stromingen, nieuwe of Oosterse komen als
paddestoelen op in een wereld, die lijdt onder angst voor vernietiging, voor
eenzaamheid en die walging geeft door een genietersmentaliteit van velen,
terwijl er honger wordt geleden door tallozen.
In vroeger eeuwen zou deze situatie de voedingsbodem zijn geweest voor een
revival van het godsdienstig geloof, maar de teruggang der kerken is al te
ver gegaan om het verlies nog in te halen, ondanks de "horizontale" pogin-
gen om de wereld te dienen en niet te veroordelen.
Hoe het zal gaan is onzeker, het is wel zeker volgens mij, dat het autoriteits-
geloof voorlopig niet zal terugkeren. De katholieke kerk verkeert dan ook in
een levenscrisis waarbij het niet uitgesloten moet worden geacht, dat de struc-
tuur of radicaal gewijzigd zal worden of dat er nationale afsplitsingen zuIlen
plaatsvinden. Wil men het verlies aan autoriteit van deze kerk ad oculos ge-
demonstreerd zien, dan moet men de reacties in de katholieke wereld volgen
op de encycliek H nmanae generis. Het uiterlijk gezag heeft tot grenzeloze
verwarring geleid bij clerus en leken.
In de wereld van het andere geloof, het communisme, is het slechts in details
anders gesteld. Omdat daar de traditie nog zo jong is gaat de ontwikkeling
sneller. Na de revolutie van 1917 een doordringing van de partij in de staat
tot een eenheid, zoals in historische theocratieën. Van de aIlergrootste beteke-
nis is geweest, dat het communisme het niet heeft klaargespeeld om in korte
tijd de socialistische mens tot het gewone type te maken. De oplossing werd,
dat dan een betrekkelijk kleine elite van partijleden handelde in het belang
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van allen. Marx had zijn ideeën geformuleerd en ging uit van een industrieel
proletariaat, Leain moest zich baseren op een agrarische bevolking, die con-
servatief is JO van nature". Bij hen was het in het bijzonder moeilijk om de
oude Adam te doden. De partij hoedt en verspreidt de communistische waar-
heid en is ervan overtuigd de wil van het volk - Rousseau's volonté géné4
rale - te voltrekken, maar weet niet of dit het geval is. Zo wordt de wil van
het volk een mystieke idee en de dictatuur van het proletariaat een dogma.
Er ontstaat een partij tirannie, die geen behoefte meer heeft zich te laten in-
formeren wat het volk eigenlijk wil. Discussie en kritiek is toegestaan en
wordt, naar gelang de omstandigheden, gestimuleerd of gesmoord, maar kri-
tiek op de grondslagen is verboden, zoals in de katholieke kerk. En zelfs als
men aanneemt, dat de partij wel zou steunen op de wil van de meerderheid,
is dat geen waarborg voor rechtvaardigheid en respect voor de menselijke
waardigheid. Het socialistisch-humanistisch ideaal van de eerste generatie
wordt gedogmatiseerd en in een systeem gebracht, dat tot elke prijs gehand-
haafd moeten worden. Er ontstaat een machtsstructuur, welks handhaving een
doel op zichzelf wordt. De scholastiek in de katholieke kerk verwijdert zich
steeds meer van de boodschap, het dialectisch materialisme seeds verder van
de maatschappelijke werkelijkheid, die zich maar zeer ten dele stoorde aan
Macx' voorspellingen.
De godsdienst in de middeleeuwen was het centrum van de samenleving;
kunst en wetenschap waren ancillae theologiae; de communistische leer was
het centrum van alle activiteiten in Rusland, die in dienst van het ideaal ston-
den. De paus eiste de plenitudo potestatis; het politbureau gaf de directieven
voor alle sectoren van het maatschappelijk en individuele leven. Beide kerken
hebben hel ongeloof, resp. het kapitalisme nodig om het licht tegen de duis-
ternis te doen uitkomen. Ecclesia- of partij triurnfans is het begin van de
ondergang omdat de uitdaging ontbreekt. Dus met het streven naar alge-
meenheid sluipt de ondergang binnen. Deze paradoxale dialectiek is wel
reëel en het is een sterk wapen van de democratie, in de Westerse zin, dat zij
daarvoor niet bang hoeft te zijn. Elke totalitaire structuur heeft de vijand
nodig, om hem de schuld te geven als er intern verslapping optreedt.
Een geloof wordt op evenveel manieren beleefd en inhoud gegeven als er
mensen zijn; enerzijds de agoniserende, griibelende, existentiële wijze van een
Kierkegaard, aan de andere zijde van de scala de manier waarop een onge-
letterde boer in Spanje b.V. het geloof beleeft, zonder een enkel probleem.
Daartussen alle denkbare nuances. Zo ook bij het communistisch geloof. Dat
het in het christendom om het zieleheil gaat en in het communistisch geloof
om het aardse heil (de gelovigen van beide kanten worden niet moe om dit
onderscheid te maken) is niet relevant wanneer men ze onder de noemer
brengt van een verlangen naar zekerheid en heilsverwachting, die richting-
gevend zijn voor het bestaan en absolute eisen stellen aan de dragers van het
geloof. Ik voel niets voor een geloofsbeschouwing, die bij progressieven uit



het katholieke- en het protestantse kamp voorkomt om in iedere overtuigde
daad van de mens een auto.da-fé te zien. Zo kan men vrijwel alles onder de
geloofsnoemer brengen, waarbij men zich afvraagt waar de verschillen liggen
en of die er wel zijn.
In zijn te weinig gekende boek Van oude en nieuwe chris/enen, heeft ter
Braak uiteengezet, wat volgens hem de fundamentele overeenkomst van beide
geloven is.
Ik geef twee citaten: "Ik voor mij zie achter het theologisch gewoel, achter
het gevarieerd spektakel van Arianen, Pelagianen, Albigenzen, Wederdopers,
Calvinisten, orthodoxen en ketters maar één "algemeen christelijke" tenden-
tie: de disciplinering van de mens tot een gelijkheidsmoraal, die eeuwen
achtereen in de practijk des levens slechts dienst moet doen om de fundamen-
tele ongelijkheid op aarde mei een beloofde zaligheid in de hemel te hono-
rtcen; bcdriegelijke voorspiegeling, als men wil, door uitschrijving van een
chèque op een bank, die niet bestaat." ') en verder: "Men stelle zich de
bizarre situatie helder voor: een godsdienst, die zich aan de "wereld" heeft
opgedrongen, die de "wereld" heeft onderworpen, maar zich daardoor in die
"wereld" ook tot het compromis door het systeem heeft moeten consolideren,
verliest, nadat hij eeuwenlang de mens gedisciplineerd heeft in het teken van
het leven na de dood en zijn gehele termenbezit in dienst heeft gesteld van
deze richtinggevende leuze ... Hij heeft de mens geleerd in het aardse het
betrekkelijke te zien, omdat het hemelse het volstrekte is; hij heeft de zinne-
lijkheid ingedamd, omdat er "een hoger goed" wacht; maar het hemelse, dat
het hogere goed is, valt weg. Niet plotseling, daarvoor is de gedisciplineerde
al te veel slaaf van zijn discipline geworden; maar geleidelijk, terwijl de ge-
lovige het fundament tracht te behouden door zich aan te passen. Het hier-
namaals, dat voor de middeleeuwer de barbaarse realiteit had van het ver.
drongen aardse wordt vergeestelijkt .. _ via Hegel lost het zich, bij Marx,
historisch materialistisch op in de dialectische evolutiegedachte: het wordt
een "hiernamaals van deze wereld" en daarmee wordt het tot een paradox.
Immers nu is het niet meer het hiernamaals, dat de richting aangeeft, maar
de richting, die het hiernamaals meesleept: het hiernamaals, veraardst tot het
nevelig, sperulatief toekomstideaal ":an het Communistisch Manifest." :)
Voor ter Braak was dus de gelijkheid, voor de christen in het hiernamaals,
voor de communist op aarde, de gemeenschappelijke noemer. "Er is maar
één woord, dat het disciplinaire karakter van het christendom (in al zijn ge-
daanten, van dogmatisch geloof tot dogmatisch ongeloof) weergeeft: "gelijk-
heid".3) Bijna allen in de christelijke wereld, waarin allen leven, gelovigen
en atheïsten, communisten en socialisten, democraten, anarchisten, fascisten,
zegt ter Braak in zijn polemiek met van Duinkerken, Het christendom, zijn
de erfgenamen van het ressentiment, dat de gelijkheidsidee van het christelijk
geloof ons heeft nagelaten, nu de hemel is weggevallen. Ik wil graag spreken
van een geniale analyse van onze \X'esterse ruituur maar ik ben van mening,
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dat ter Braak zich niet heeft kunnen losmaken - en daarvan was hij zich
ook bewust - van het ressentiment tegen zijn protestants verleden. Hij kon
zich niet verplaatsen in de geestesgesteldheid van een oprecht gelovig chris-
ten. Van Duinkerken begint zijn essay over ter Braak's boek met een motto
van Benjamin Constant: "Schlegel soutient une chose absurde, déjà enoncée
avant lui, c'est que l'homme peut écrire sur la religon ... sans religion." En
hoezeer de consequenties van dit citaat absurd zijn (daarover sprak ik hier-
voor) er zit wel een kern van waarheid in. Ter Braak miste alle eigenschap-
pen om het geloof te kunnen begrijpen. Maar er is nog iets anders. Hij heeft
ongenuanceerd geoordeeld, zoals zijn vriend Du Perron had voorspeld dat
hem ten laste zou worden gelegd. "') .Maar die ongenuanceerdheid is in dezen
een fout geweest want ten eerste had hij de mystiek moeten noemen, die zich
weinig bekommerde om de gelijkheid, hij had het spiritualisme moeten uit-
zonderen omdat daarin de ethiek de belangrijkste plaats heeft gekregen en
hij had het historische feit moeten melden, dat de gelijkheidsidee van stoïcijn-
se, niet van christelijke oorsprong is. Dit gebrek aan nuancering bracht hem
ertoe om anarchisten, liberalen en fascisten onder één noemer te brengen,
terwijl alle drie groeperingen, maar met verschillende motivering en uit-
gangspunt, de ongelijkheid in hun vaan voeren. Ten slotte geloof ik, dat
naast de gelijkheidsidee de behoefte aan zekerheid minstens zo belangrijk is.
Twijfel, agnostische houding, het leven met onopgeloste problemen en het
kritisch blijven is een kenmerk van volwassenheid van een individu en van
een groep. De behoefte om deel uit te maken van een groep met vaste denk-
bee/dm ligt diep verankerd. Daarop steunen de kerken en de partijen. De
instituten, die de boodschap van de gedrevenen concretiseren en dogmatise-
ren, kunnen gehoorzaamheid eisen omdat zij de gelovigen zekerheid schen-
ken, wat zij wensen. Als de Groot-Inquisiteur aan Christus het systeem van
de kerk uitlegt, zwijgt deze, zoals Marx zwijgt in zijn Engelse graf. Naarmate
de tijd verstrijkt wordt de boodschap zwakker gehoord en de organisatie
wordt doel. Met alle beschikbare middelen moet de structuur gehandhaafd
worden, functionarissen en ambtenaren strijden voor hun positie en door de
onkieskeurige middelen wordt de boodschap ongeloofwaardig. Fascisme en
nationaal-socialisme hebben in de naakste vorm getoond wat macht en auto-
riteit, nu zonder een geloofwaardige boodschap, kan aanrichten.
Het is daarom vanzelfsprekend, dat na de Tweede Wereldoorlog het eman-
cipatieproces versneld werd. Elke autoriteit wordt kritisch bekeken en vooral
door jonge mensen onbarmhartig verworpen. De instituten, die op autoriteit
gebaseerd zijn, katholieke kerk en communistische partijen, verkeren dan ook
in een crisis, omdat de kloof tussen boodschap en organisatie, idee en partij
daar het diepst is. Bij het Chinese communisme, waar de eerste generatie der
protagonisten nog aan de macht is en bij Castro in Cuba, waar de bood-
schap nieuw is en het gemakkelijk wint van het apparaat, ligt het anders en
daarom zijn deze vormen inspirerend voor een deel van de jeugd.
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Wat zich, in de loop van enkele eeuwen, in de katholieke kerk heeft vol-
trokken, een steeds snellere en radicaler secularisatie, toont Rusland in een
veertigtal jaren. Met de onzedelijkste machtsmiddelen handhaafde Stalin de
positie van de partij en haar dogma's, maar na zijn dood begon het proces
goed op gang te komen. De wetenschap begint zich uit het centrum los te
maken, (zelfs de economie) en de kunst vertoont dezelfde strekking. Het
marxistische dogma, dat alleen het milieu bepalend is, was in de periode van
Stalin het enige toegestane uitgangspunt. De opvattingen van de bioloog
Lysenko waren de officiële en Stalin bemoeide zich zelfs met de taalweten-
schap, die marxistisch bestudeerd werd. Hierover werd en wordt in het
Westen meesmuilend en met geamuseerde kritiek geoordeeld, maar het is in
mijn ogen precies even vreemd als katholieke of calvinistische wetenschap.
Ook het Marxisme is een geloof, dat een bepaalde kijk geeft op het gehele
bestaan. Deze dogma's zijn verlaten en er is meer vrijheid gekomen voor
deze takken van wetenschap. Ook de ruimtevaartdeskundigen kunnen 00-

gehinderd door dogmatische belemmeringen aan hun projecten werken.
Dit proces is in alle opzichten te vergelijken met de problemen waarmee
de katholieke- of de calvinistische leiders worstelen. Een overgangsfase is
nog, dat alle wetenschappen beoefend worden ter ere van God of com-
munisme, maar onvermijdelijk gaan ze hun eigen weg, los van het aan-
vankelijke uitstralingscentrum. Nog zijn in Rusland de machtsmiddelen
aanwezig om het proletarisch realisme in de kunst (wansmakelijke bour-
geois kitsch) voor te schrijven, maar men behoeft geen groot profeet te zijn
om te voorspellen aan wie de overwinning zal zijn. De schoolkinderen met
hun ideologisch gebed, waarover ik in het begin schreef, zullen dat nog lang
uitspreken maar als zij volwassen zijn zullen zij bevrijd willen worden van
deze dogmatiek, want zij worden goed geschoold en de kritiek houdt niet op
bij vastgestelde grenzen, op den duur.

Als de statistische wet van het gemiddelde en de uitzonderingen, geformu-
leerd door Quetelet juist is - en er zijn, meen ik, geen aanwijzingen, dat die
wet verouderd is - zal, gezien de persoonlijkheidsstructuur van de mensen,
een zeventien procent onder alle omstandigheden een gelovig christen of een
gelovig communist blijven. Een zelfde percentage is onder alle omstandig-
heden ongelovig, ondanks de heftigste indoctrinatie. De overgebleven 66 %
wordt geleid en bepaald door de omstandigheden, in de ruimste zin ge-
nomen. Ik meen, dat Europa, wat het geloof in de kerkvorm betreft hard op
weg is om die 66 % te verliezen, en dat het communistisch geloof ook op
weg is gegaan om dit middenpercentage te verliezen. Het woord persoonlijk-
heidsstructuur wordt hier wel gemakkelijk gehanteerd, ik weet het. Het gaat
mij erom, dat de persoonlijkheidsstructuur van de gemiddelden zo is, dat zij
beide kanten op kunnen. Dat ook deze opmerking was los is, daarvan ben
ik mij ook bewust. Hoe groter de welvaart, hoe sneller dit proces verloopt.
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Deze beschouwing leidt mij tot een andere vergelijking tussen de beide ge-
loven; de moraal in het algemeen en sexuele moraal in het bijzonder.
Bij gelovige christenen en ook bij vele ongelovigen ontmoette, tot voor kort,
de opvatting, dat het gehele sexuele leven onder de ban van zondigheid
staat, geen tegenspraak. Paulus' invloed in dezen is onmeetbaar groot. De
vrouw is de verleidster, die de man wegtrekt van zijn concentratie op de
eeuwige waarden. Alleen door de procreatie krijgt het sexuele leven zijn
rechtvaardiging en zijn wijding. Het celibaat der priesters eist het offer van
de onthouding en dat leven wordt zuiver genoemd. De zedelijke veroordeling
van alle genot vindt zijn centrum in het zingenot. De moraaltheologen
spanden zich in om de wellust zo zwart mogelijk af te schilderen en de
ondergang van de heidense Romeinse staat ging dan ook gepaard en werd
zelfs veroorzaakt door het zedeloze leven van de Romeinse keizers en de
aristocratie. De duivel heeft als machtigste instrument de sexuele begeerte,
door de verleidelijke vrouw opgewekt. Dit denkbeeld, dat een beschaving ten
onder gaat door libertijns gedrag van de heersende kringen is nog altijd
gemeengoed, ook bij niet-godsdienstige historici. Ik meen (maar dit in-
zicht kan in het kader van deze beschouwing niet uitgewerkt worden) dat
deze verklaring geheel onjuist is. In elke beschavingsperiode zijn er groepen,
die er op los leefden, ook als die tijd gekenmerkt wordt door activiteit en
ondernemingslust. Er moeten andere en belangrijker sociologische oorzaken
van ondergang zijn. Als de libertijnse verklaring juist was, dan zou de Re-
naissance van meet af aan tot ondergang gedoemd zijn geweest en dat zou
ook gelden voor de tijd van Lodewijk 14e, van Napoleon en van de V.S.
omstreeks 1925, om enkele voorbeelden te noemen. Losbandigheid kan wel
een begeleidingsverschijnsel van een ondergang zijn maar het is niet de
oorzaak en zal pas van betekenis worden als de orgieën en andere uitspattin-
gen middengroepen in hun gedrag gaan beroeren. Maar hoe het zij, het chris-
telijk geloof en elke nieuwe stroming daarin is begonnen met een hernieuwd
veroordelen van het sexuele en van het luxueuze leven in het algemeen. De
wereld is vooral slecht omdat de begeerte op de loer ligt en beheersing en
onthouding is het centrale punt van de moraalpredikers.
De sexuele revolutie, waarin wij nu leven, is dan ook een sterke aanwijzing
van een breuk met het geloof. Voor ondergangsprofeten is dit een bewijs
van hun stelling, voor meer optimistische geesten een bewijs van een door-
braak van de emancipatie van de vrouwen van een opruimen van frustreren-
de fatsoensnormen.
Binnen het communisme treffen wij in grote trekken hetzelfde beeld aan,
behalve dat juist in de beginfase, vlak na de Oktoberrevolutie, de vrijheid
zich ook manifesteerde in de omgang der sexen. Het zag er naar uit, dat het
huwelijk, als een typisch burgerlijke instelling, zou worden afgeschaft. Na
enkele jaren echter, toen het apparaat ging groeien kwam daar een uiterst
stringente zedelijke moraal voor in de plaats. De opvattingen omtrent huwe-
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lijksmoraal, sexue!e opvoeding, en abortus provocatus zijn hier betrouwbare
thermometers. Toen het voluntarisme - de partijleden moeten alles geven
voor de verwerkelijking van het ideaal - sterker werd, groeide ook het
puritanisme. Het sexuele leven leidt af en vertraagt de komst van de nieuwe
socialistische mens, die de bourgeois-luxe als minderwaardig verwerpt. Het is,
meen ik, niet algemeen bekend, dat het kaartspel in Rusland verboden is (als
in Genève in Calvijns tijd) en dat er geen caféterrassen te vinden zijn. want
het is een land van werkers en niet van lanterfanters. De pil is in Rusland
weinig bekend, de omgang der sexen lijkt op die in het Victoriaanse Europa,
maar mist de dubbele moraal van die periode, het naakt in de kunst is taboe,
beatmuziek wordt als decadent verschijnsel van het kapitalisme niet gespeeld.
Ik meen, maar mij n bewering is op gebrekkige kennis gebaseerd, dat dit alles
in China nog duidelijker is. Er is dus een treffende overeenkomst tussen de
wijze waarop de christelijke kerken het sexuele verkeer hebben beschouwd en
hoe de communistische leer deze kant van het menselijk bestaan ziet en
beoordeelt.
In het eerste geval een duivelse macht, in het tweede geval is lust een boue-
geoiszaak; in beide gevallen een fataal gevaar voor de zuivere leer en de
nieuwe mens. Bij elke verhoging van het welvaartspeil, bij elke verruiming
van de productie van de consumptiegoederen wordt het gevaar groter. Ik
geloof wel, dat luxe en grote welvaart idealisme, in welke vorm ook, blok.
keren, maar een veranderde, losse sexuele moraal kan best samengaan en
gaat ook vaak samen met idealisme. De frustratie die ontstaat door een ont-
houdingsmoraal is geen waarborg voor idealisme maar veroorzaakt wel vaak
fanatisme.
Ik dacht, dat de genoemde punten van overeenkomst voldoende waren om de
oppervlakkige vergelijking wat meer diepte te geven dan meestal gebeurt.
Niet alleen dat dogma's, tactiek, haat tegen leer en dragers van de "anders-
denkenden", overtuigd zijn van eigen gelijk, wit-zwart redeneringen, indoc-
trinatie vergelijkbaar zijn, maar ook de individuele geloofshouding dus de
manier waarop het geloof beleefd wordt is gelijk. Een verschil is er echter,
waarover iets gezegd moet worden. Gelovige christenen - van welke aard
ook - zijn zich bewust van het geloofskarakter van hun levensovertuiging en
weten, dat het geloof niet redelijk bewezen kan worden, met uitzondering
van een aantal conservatieve katholieken, die nog manipuleren met rationalis-
tische bewijzen. De marxisten, van welke signatuur ook, menen allen, dat de
marxistische overtuiging wetenschappelijk juist is en bewezen kan worden.
Zij wordt alleen niet aanvaard door kapitalisten, die verblind zijn door hun
klassebelang en door naieven, die überhaupt niet over de samenleving na-
denken; een verschijnsel dat in het liberalisme het sterkst is. Toch is dat
onderscheid ook gering en er zijn vele aanwijzingen, dat moderner marxisten
gaan inzien, dat hun ideologie een geloofskarakter heeft. Daarmee is de
waarde en de geldigheid van deze ideologie eerder groter dan kleiner ge-
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worden. Nooit in de geschiedenis van Europa heeft de ratio tot bekeringen
geleid, met uitzondering van de periode der Franse revolutie, toen de ratio
als een transcendente idee vereerd werd en tot fanatisme kon leiden. De
fanatici van de rede zijn altijd nog de gevaarlijksten, omdat zij de redelijk-
heid missen en tot de onmenselijkste methoden overgaan.

Ik meen, dat de tijd van de machtige, totalitaire structuren, van de machts-
apparaten zowel bij de katholieke kerk als bij het Russische communisme
voorbij is. Als het Vaticaan dit niet kan en wil inzien en het middeleeuwse
geloof in de autoriteit van de kerk wil blijven afdwingen, dan zal de crisis
zich verdiepen en zullen er afsplitsingen komen, want in grote gewetens-
conflicten wint op den duur het geweten het van de opgelegde autoriteit. Zo
ook bij het Russische communisme. De gebeurtenissen in }oego-Slavië, Roe.
menië en Tsjecho-Slowakije zijn bewijzen voor het fei~ dat men genoeg
heeft van de bevoogding, van het gehoorzamen aan de leiders uit Moskou.
De Russische tanks behaalden in Praag een pyrrhusoverwinning. Er komt in
beide structuren openheid en de werkelijke problemen (computerarbeid,
werkelijke medezeggenschap, strijd tegen vervreemding) komen in de plaats
van de marxistische dogmatiek, ontstaan in Europa van + 1880. De arbeiders
in Europa zijn niet verder gedaan op de weg van de Verelendung, een nieuwe
middenstand is ontstaan en de concentratie van het kapitaal is niet gegaan
zoals Man< voorspeld had. Hoe langer hoe meer mensen, ook in het Oostelijk
blok zien dat in en de spanning tussen dogmatiek en werkelijkheid wordt
daardoor groter. In de katholieke wereld zien hoe langer hoe meer mensen
het priestercelibaat niet langer als de hoogste vorm van zuiverheid en de
wijding van het huwelijksleven niet alleen in de procreatie. De dogma's, als
die van de maagdelijke geboorte en de tenhemelopneming van Maria geven
alleen nog aan spitsvondige theologen stof om hun vernuft op te scherpen.
De behoefte aan zekerheid blijft diep verankerd in de mens maar die zeker.
heden zijn niet constant en in de wijze, waarop die worden gebracht, moet
rekening worden gehouden met het respect voor de menselijke waardigheid.
Er ontwikkelt zich dan ook - en dit verschijnsel reikt verder dan Europa -
een nieuwe vorm van socialisme of communisme, waarin de boodschap van
een nieuwe, zuivere samenleving, niet verstart in een systeem.
FideJ Castra brengt, overtuigd en overtuigend, die heilsboodschap en hij
maakt werkelijk bekeerlingen. Als men Mulisch' Hel woord bij de daad leest,
is men getuige van een zuivere bekering. "Voor mij is het geen probleem"
schrijft hij, "In India heb ik gezien, hoe de mensen op straat van honger
sterven - op Cuba heb ik gezien, hoe een jonge maatschappij die uitbuiting,
ziekte, onrecht, honger, analfabetisme, corruptie heeft afgeschaft, wordt ge4
wurgd door de USA." G) Hier is sprake van een geloof in de klassieke zin;
een absoluut vertrouwen in een zingevende ideologie, verering van een vader-
figuur, een witte Castrowereld gesteld tegenover de zwarte van Amerika,
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haat, die aangewakkerd moet worden, het totale vervuld zijn van het nieuwe
geloof en het magische verbalisme dat in wezen autoritair is en de dialoog
uitsluit. Er zou niet veel hoeven te gebeuren of mensen als Mulisch zouden
alle middelen te baat nemen om het lichtende doel te bereiken. Mulisch zou
een Torquemada kunnen worden, als hij de macht had.

Ik heb geprobeerd om in dit artikel de overeenkomsten van het christelijk
geloof, zoals het gestructureerd werd in de kerken, te vergelijken met het
communistische geloof, zoals dat gestalte heeft gekregen in Rusland en in de
satellietstaten. Daarbij bleek, dat die overeenkomst niet beperkt blijft tot
organisatie en tactiek maar ook treffend is in de individuele beleving. Ik ben
mij er goed van bewust, dat ik van beide kanten aan heftige kritiek zal bloot-
staan. Marxisten zullen ia mij een liberaal zien, een verfoeilijke individualist,
gelovige christenen zullen zeggeu, dat ik het geloof niet ken en er daarom
een caricaluur van heb gegeven. Het zij zo. Ik heb getracht om geen zede-
lijke veroordelingen uit te spreken, omdat ik volstrekt overtuigd ben van de
oprechtheid van de aanhangers van het ene en van het andere geloof. Er zijn,
als overal, schurken in beide kampen, dat spreekt van zelf maar als aan.
hanger van het ene of het andere geloof wordt men daardoor niet een schurk.
Het is gebruikelijk om b.V. een man als Ulbricht als gewetenloos af te schil.
deren. Er is geen reden, volgens mij, om aan zijn oprechtheid te twijfelen
evenmin als aan de oprechtheid van een Christelijk-Gereformeerde predikant
uit Staphorst b.v. Ik waag het van mijzelf te zeggen - en ieder heeft het
recht om dat te ontkennen en te lachen over zoveel naïeviteit -, dat ik geen
of nauwelijks ressentiment heb ten aanzien van het ene of het andere geloof,
omdat ik er nooit toe behoord heb en dus geen ze/fgericht hoef te houden.
Na deze ontboezeming nog een paar opmerkingen. Als dan zowel het chris-
tendom als het communisme een einddoel stellen en als wij zien, dat dat
blijkbaar leidt tot een dogmatiek en een apparaat, dat de vrijheid doodt en
tot onmenselijke middelen komt, is er dan geen weg om zonder een vast
einddoel, zonder dogma's en met respect voor de menselijke waardigheid een
bewoonbare wereld te verkrijgen? Die weg is er en voert langs de realisatie
van mensenrechten. Hier geen einddoel, geen nieuwe mens, geen profetische
boodschap, maar een langzaam zich stap voor stap realiserende samenleving
van vrije mensen, die een menswaardig bestaan, materieel en geestelijk, zullen
krijgen. Mein Liebchen, was willst du noch mehr? Wij leven in 1968, in het
jaar van de mensenrechten en allerwegen wordt er over geschreven en ge-
sproken, wordt er herdacht en nog eens herdacht. Maar wat zien wij om ons
heen? Een ten hemel schreiende armoede in grote delen van de wereld, hon-
ger, uitbuiting, discriminatie van rassen en klassen, een afschuwelijke luxe
en zinloze verspilling door vele rijken en een amusementsindustrie in plaats
van een cultuurpolitiek. Erwordt lippendienst verricht aan de mensenrechten
en er gebeurt bijna niets om ze te realiseren. Zij die gebaat zouden zijn bij de
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realisatie worden behandeld als de werkeloze of de zieke in 1860 bij wie de
vrouw van de fabrieksdirecteur of de dame, die lid is van een menslievende
secte een pannetje soep kwam brengen. Men krijgt de wonderlijke situatie,
dat voor landen als Zweden of Engeland of Nederland - hoog industrieel
ontwikkeld - de mensenrechten niet nodig zijn en in de arme landen, waar
zij wel nodig zijn wordt er niets of onvoldoende aan gedaan, omdat de bezit.
tende bestuurders net zo gezapig en egoïstisch zijn geworden als de meeste
rijke individuen.

En dan, - dat is niet bijkomstig in dezen - de gedachte der mensenrechten
is een vrucht van een rationalistische tijd, waarin de derde stand, met besef
van menselijke waardigheid, meende, dat alles goed zou gaan als de mens
zich in vrijheid kon ontplooien. Dit besef van menselijke waardigheid past
ook alleen bij de derde stand en dan nog in het bijzonder bij intellectuelen.
En er is nu, bij mijn weten, geen geestelijke stroming behalve het zo zwakke
humanisme, die op de menselijke waardigheid de nadruk legt. Er is geen
echte belangstelling voor de mensenrechten, de realisatie gaat te langzaam,
ze zijn niet spectaculair en ze inspireren niet.

Talloze jonge mensen hebben, levend in een "vaterlose Gesellschaft", zoals
Mitscherlich heeft uiteengezet, zo'n afkeer van de hele samenleving, dat zij
het gevoel hebben "uitgeleverd te zijn aan een volslagen vreemde wereld,"
zoals )osine Meyer het uitdrukt in een uitstekend artikel in Tirade van nov.
'68. Er is geen schijn van kans, dat deze jeugd mee zal werken aan een uit-
breiding en realisatie van mensenrechten, die de status quo in wezen hand-
haven. Zo wordt bij de generatie die opgroeit het verlangen sterker naar
een nieuwe samenleving, naar een nieuwe heilsboodschap, die de mens terug
zal brengen naar een zinvol bestaan, waarin hij niet langer vervreemd zal zijn
van de maatschappij, de cultuur, de natuur en de arbeid. Men noemt dat het
nieuwe socialisme, maar de inhoud is anders, want het gaat hier niet om de
bestrijding van de uitbuiting van een bepaalde klasse maar om alle mensen
zinvol in te schakelen in een werkelijke gemeenschap, zonder dogma's en
zonder structuren. Volgens hen is Amerika ziek, Rusland is verstard, het
christelijk geloof is op enkele uitzonderingen na in de kerkvorm reactionair,
het humanisme is voor hen te redelijk. Deze jeugd zoekt een nieuwe mystiek,
en zij protesteert agressief tegen alles wat gevestigd is. Deze jonge mensen
zoeken naar een zekerheid en geen stroming, partij of ideaal kan hun die
geven tot op heden. 0) ••Zo groeit," zegt Mitscherlich ••het vaderloze kind op
tot een volwassene zonder meester, het oefent anonieme functies uit en wordt
door anonieme functies gedirigeerd." T) Dit beeld geeft weinig aanleiding tot
een toekomst-optimisme. Maar omdat de maatschappij open ligt, omdat elke
machtsstructuur doorzien wordt en ontmaskerd omdat de middelen er zijn
om tot materiële welvaart te komen, omdat het emancipatieproces doorgaat
is er een mogelijkheid om het leven zo in te richten, dat een alomvattende
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heilsverwachting, die onafwendbaar tot machtsstructuren leidt niet meer
nodig zal zijn. Er zullen nieuwe relaties kunnen ontstaan of oude kunnen
hernieuwd worden, zodat de filosofie van de zinloosheid in het historisch
archief gezet kan worden als een typische beschouwing van een overgangstijd.
In de geschiedenis van het mensengeslacht op aarde tot onze tijd toe, is er,
als mensen arm, verdrukt en uitgebuit werden een gedrevene opgestaan, een
profeet, die de boodschap bracht waarin, na de dood, het onrecht en de
ellende zou worden opgeheven of al op aarde, na strijd en offers. De bood.
schap werd begrepen en de kleine profeten, die het geloof aan de bood-
schap verspreidden en daarin een ook voor henzelf noodzakelijke vervulling
vonden, maakten de boodschap begrijpelijker, onaantastbaar en verbonden
het heil aan het geloof aan hun interpretatie. Structuren en organisaties ont-
stonden, die macht kregen en konden disciplineren. Het handhaven van de
organisatie werd doel, elk middel wordt door het apparaat te baat genomen
om het heilsinstituut te behouden. Respect voor de mens en zijn denkbeelden,
zijn vrijheid om van de orthodoxe afwijkende te uiten wordt te niet gedaan
omdat het geloof zuiver moet blijven. Op de momenten waarop onzedelijke
middelen de boodschap ongeloofwaardig maken komt een vorm van huma.
nisme op, die de menselijkheid aan de orde stelt; respect voor de mens en de
ideeën, die bij hem passen, kritiek op onmenselijke middelen, rekenschap
afleggen en van anderen eisen en strijd tegen fanatisme. Daarom zijn de
voorwaarden voor een modern humanisme wel aanwezig want de mens wordt
weer bedreigd, niet alleen door de mogelijkheid tot algehele vernietiging
maar ook door eenzaamheid, vervreemding, het overgeleverd zijn aan mach-
ten die onbegrijpelijk zijn, het moeten verrichten van werk, dat als zinloos
wordt ervaren en de onderworpenheid aan machtsinstituten. De voorwaarden
zijn er wel maar of het moderne humanisme opgang zal maken is de vraag,
omdat humanisme ook redelijkheid betekent en de ratio inspireert niet, is niet
gehaast en streeft naar vernieuwingen zonder het oude, dat waardevol is
gebleken te vernietigen. Daarom staat het zwak en daarom staat de Westerse
vorm van de democratie zwak. Zij is gebaseerd op de menselijke waardigheid
en het oordeelsvermogen van de mens, wie het aangaat en deze menselijke
waardigheid is maar een zwak plantje. Humanisme voert niet tot brandsta~
pels, kent geen concentratiekampen, geen discriminatie, geen plotselinge beo
keringen, geen heilsboodschap, geen panacee en geen einddoel; het kent
respect voor medemensen, open vragen, langzame groei, opvoeding tot zelf-
standigheid, humor en rekenschap maar het geeft niet de zekerheid die de
meeste mensen willen hebben.

De schrijver .van dit artikel heeft geen profetenbloed en hij is zo gestructu-
reerd, dat hij kritisch wil blijven ten aanzien van alles, wat zich als absoluut
en definitief aandient. Het verlangen naar een heil, dat plotseling en radi-
caal alles anders zal maken zal een engagement te zien geven, dat de gehele
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mens vervult. Die heilsbegerige zal het onmogelijke willen bereiken. Het
verkrijgen van meer menselijkheid en meer vrijheid zal met vallen en op.
slaan gepaard gaan en zal elk systeem wantrouwen, dat geen kritiek wil
verdragen. Het verlangen gaat uit naar een ideologie, die zelfs in zijn
uiterste consequenties niet tot onmenselijkheid leidt. Ook daarvoor is een
geloof nodig, maar gericht op het kleine en concrete.
Het was, meen ik, de Stoiájnse keizer Marrus Aurelius, die zei: "Laten wij
niet hopen op de ideaalstaat van Plato maar laten wij tevreden zijn als het
iets heter gaat."

H. Bonger

1) Verzamelde werken, dl. 3. pag. 269
2) Verzamelde Werken, dl. 3, pag. 281.
3) Verzamelde Werken, dl. 3. pag. 291.
4) Ter Braak-Ou Perron .. Briefwisseling 1930-1940, dl. IV, pag. D7.
5) Hel woord bij de daad. Getuigenis van de revolutie op Cuba, pag. 11.
6) Zie een helder artikel daarover in Propria Cuces van 30 nov, 1968, van de hand
van N. Wilterdink.

1) "Au! dem Weg zlIr va/erlolen GeseJ/uhtr/I', München 1963.



HET LIJDEN DER ONSCHULDIGE KINDEREN EN DE
RECHTVAARDIGING VAN DE WERELD

EEN UTERAIR THEMA

In het vijfde boek van De gebroeders Karamazow ontmoeten ]wan en Aleksej
elkaar na lange tijd. Zij maken er, om met de titel van het derde hoofdstuk
uit boek V te spreken, opnieuw kennis en dat gebeurt doordat de intelligente
"vrijdenker" Iwan Kararnazow zijn jongste broer, die als novice in de pij
van een kloosterling gehuld gaat, uiteenzet waarom hij de wereld niet accep-
teert. Het vierde hoofdstuk bevat Iwans betoog. Dostojewski gaf het de titel
Opstand 1) mee.
Het thema van Iwans redenering is de vraag of het bestaan van een wereld,
waarin onschuldigen door toedoen van mensen lijden, te rechtvaardigen is,
zo nodig door het geloof. dat er eenmaal een universele vrede en harmonie
zullen heersen. Iwan beantwoordt die vraag ontkennend. Met geheel zijn
gevoel en verstand komt hij tegen een dergelijke - zijn en onze - wereld
in opstand en tegen de gedachte dat die toekomstige universele harmonie
het lijden der onschuldigen goed zal maken. Hij verlangt vergelding nu, bij
zijn leven. " ... ik wil vergelding, anders maak ik me van kant. En ik wil
geen vergelding die zich ooit wel eens ergens in de oneindigheid zal vol-
trekken, ik wil die hier op aarde hebben en ik moet het met mijn eigen ogen
zien. Dat is de prijs voor mijn geloof, ik wil er zelf bij zijn en mocht ik dan
niet meer tot de levenden behoren dan wil ik uit de doden worden opgewekt
want het zou al te beledigend zijn als dat alles zich zonder mij zou afspelen.
Ik heb niet geleden om met al mijn smarten en misdaden, met mijn hele zelf,
als mest te dienen voor de komende harmonie van God mag weten wie. Ik
wil met mijn eigen ogen zien hoe het lam naast de leeuw gaat liggen, hoe
de vermoorde zal opstaan om de moordenaar te omhelzen."
Iwan spreekt deze woorden nadat hij een aantal geschiedenissen heeft ver-
teld waarin onschuldige kinderen - en die kiest hij uit ••om mijn argumenten
des te scherper te stellen" - de vreselijkste martelingen ondergaan. niet
alleen tijdens gewelduitbarstingen tussen volwassenen maar ook in het
"gewone" dagelijkse leven. Die laatste zijn van een aard als de kranten
anno 1968 kunnen brengen over kindertehuizen in Napels of Zuid.Amerika.
Natuurlijk komt Iwan ook te spreken over de gedachte dat de zin van elk
leed eenmaal zal blijken. Maar het is voor hem onaanvaardbaar dat dit ook
zou gelden voor het lijden der onschuldigen. "Luister: als iedereen moet
lijden om op die manier de eeuwige harmonie te verdienen dan mag ik toch
nog wel de vraag stellen waarom dat ook voor de kinderen geldt. Het is vol-
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maakt onbegrijpelijk waarom die ook moeten lijden en waarom zij door hun
leed de harmonie moeten verdienen. Waarom moeten zij ook als mest dienen
voor de komende harmonie van God mag weten wie?" En hij Iaat daar even
later op volgen "En als het lijden van de kinderen de noodzakelijke aan.
vuHing vormt van het totaal aan leed nodig om de waarheid te bereiken,
dan verklaar ik van tevoren dat die hele waarheid zo'n prijs niet waard is:'
Tenslotte stelt Iwan Aleksej op de man af de vraag "stel je nu eens voor dat
j ij het menselijk lot moest besturen met het doel om op het einde der tijden
de mensen gelukkig te maken, hen eindelijk rust en vrede te geven. Goed,
denk je nu in dat je dat geluk niet anders tot stand zou kunnen brengen dan
door een enkel nietig wezentje te kwellen, niet meer dan één, bijvoorbeeld
dat kind dat zich met zijn vuistjes op de borst sloeg. Zou je daarin toestem-
men, zou je die ongewroken traantjes op de koop toe willen nemen en onder
dergelijke voorwaarden de architect willen zijn van het menselijk geluk, zeg
op en zonder te liegen!" Aleksej antwoordt ontkennend. Zo ook de tweede
en laatste vraag "En zou je het idee kunnen tolereren dat de mensen die je
het geluk komt brengen zelf bereid zijn dat geluk te accepteren voor de prijs
van het ongewroken bloed van één klein gekweld schepseltje en dat ze na
die koop voor eeuwig gelukkig zullen zijn "
Zo stelt de opstandige broer de jonge kloosterling op de proef. En zichzelf,
want, zo heeft hij aan het slot van het derde hoofdstuk gezegd, hij hoopt
op "genezing". De manier waarop Iwan de wereld verwerpt, heeft iets
theatraals. Zijn woorden hebben het pathos en de virtuositeit waarmee in de
literatuur van de vorige eeuw tegen christelijke opvattingen van leer kon
worden getrokken. Multatuli kon het in Nederland zo doen. En Iwan's
wereldverwerping zelf is meer het resultaat van een bespiegeling over het
leven, gedocumenteerd door een verzameling van sadistische verhalen met
betrekking tot weerloze kinderen, dan van directe levenservaring. Iwan
spreekt wel over zijn smarten en misdaden maar hij is bij het lijden der on-
schuldigen niet onmiddellijk persoonlijk betrokken geweest. Dat lijden heeft
slechts betekenis voor hem in abstracto. Hij vertelt er dan ook verhalen over,
geen ervaringen. Zij brengen hem in een zekere opwinding, waarin hij ver-
klaart zich te zullen verzetten tegen een wereld waar zulke dingen gebeuren
en maatregelen te zuHen nemen. Maar al wat hij doet is door zijn houding
en daden zijn wereld verwerping demonstreren. En dan nog op een wijze die
duidelijk maakt dat hij zich persoonlijk tekort voelt gedaan door bij een
mogelijke vergelding in de toekomst niet meer aanwezig te kunnen zijn. Het
leed der onschuldigen wordt door hem niet gewroken. En andere gedachten
dan die van vergelding en wraak komen niet bij hem op.
Deze dialoog tussen de broers Iwan en Aleksej heeft zijn weerklank in de
literatuur gehad. Het thema is te oud en te algemeen, ligt dus zo zeer voor
de hand, dat die weerklank lang niet in alle gevallen kan worden vastgesteld.
Anderzijds heeft dit gedeelte uit De gebroeders Karamazow niet aHeen in
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de literatuur doorgewerkt. De in deze passage herhaalde uitdrukking "als
mest te dienen voor de komende harmonie van God mag weten wie" doet
onmiddellijk denken aan de uitspraak van Lenin dat in revolutietijd de
mensen mest zijn op de velden der toekomst. En ook Iwans architect van
het menselijk geluk heeft algemeen fortuin gemaakt.
Wanneer we echter in een latere roman een aantal treffende overeenkomsten
met Iwans "rede" tot zijn broer Aleksej ontmoeten en in dezelfde gedachten-
context - wat nog niet behoeft te betekenen met dezelfde conclusie -
dan is het wel zeer waarschijnlijk dat dit gedeelte uit Dostojewski's roman
voor de schrijver van het latere werk een creatieve functie heeft vervuld. Zo
is er b.v. op gewezen dat de roman Cement (1925) van de Russische auteur
Fjodor Gladkow (1883-1958) op dit punt met De gebroeders Karamazow
zulke treffende overeenkomsten vertoont. In dat werk van de sowjetschrijver
komt in een passage ook het denken aan de orde over de relatie tussen
(onschuldig) lijden en toekomstige universele vrede en bij de formulering
van de gedachten is eveneens sprake van mest zijn ten bate van de toekomst
en wordt eveneens om als doorslaggevend argument dienst te doen een beeld
opgeroepen van een kind dat tot de dood toe geweld is aangedaan. ')
Deze overeenkomstige tekst wordt aangetroffen in het slothoofdstuk "Der
Stoss in die Zukunft", en wel in het derde deel, getiteld "Nord.Osr .. De
toegewijde kommunistische arbeider Sergeij Iwanowitsch Iwagin, intellectueel
van afkomst en gewezen mensjewiek, is zojuist door een zuiveringscommissie
uit de partij gestoten. Nog is hoger beroep mogelijk. De schrijver laat hem
in de koude noordooster storm langs de zeekust lopen en geeft via de indirec-
te rede, aan de gedachten van Sergeij uitdrukking. "Ob man ihn in die Partei
wieder aufnehmen wird, ader nicht - ist unwichtig: das wird sein &hicksal
nicht ändern. Er muss arbeiten und nur arbeiten. Wenn er hinausgeworfen
werden wird, wie Mist - so bedeutet es, dass es für die Zukunft notwendig
ist. Er ist der Geschichte geweiht, als Kraft, als Element eines mächtigen
Prozesses. Er ist mit unzerreisbaren Fäden mit der ganzen Welt, mit der
ganzen Menschheit verbunden, verwoben." En even later nogmaals" ... er,
Sergeij, ist eine Kraft, er ist ein Opfer, er ist ein notwendiges Glied in der
Kette gewaltiger Geschehnisse:. En op dat moment laat de schrijver Sergeij
beneden aan de voet van de buitenkademuur een kinderlijkje zien dobberen
tussen samengedreven rottende waterplanten, vuilnis, schelpen en kwallen.
"Das Köpfchen war mit einem roten Tuch umwunden, die Füsschen steckten
in Striimpfchen, die Händchen waren unsichtbar, waren sorgfältig in ein
weisses Leintuch eingewickelt. Die Leiche war ftisch und das mi1chweisse
Gesichtchen war ruhig, lebendig, als schliefe es. Hier am Ufer war es still
und die Wellen strömten vom Sturm geuieben ineinander. Warum wurde
diese Säuglingsleiche so sorgsam zwischen die Wasserplanzen gelegt ? Wo-
her ist dieser Säugling mit dem wächsern-zarten Gesicht? Die warme Mutter-
hand ist an ihm noch nicht erkaltet: man sieht und fühlt sie übecall: in dem
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Kopftuch, in den Zusammengebundenen Händchen, in den wlOzlgen
Strfunpfchen, die stramm die Beinchen umhüllen. Sergeij schaute auf den
Leiehnam, ohne sich Josreissen zu können, und es schien ihm, der Säugling
wird jent, gleich, die Augen öffnen, wird ihn ansehen und lächeln. Woher
dieses Kindchen, das - bis zum schärfsten Schmerz - wie ein Menschen-
opfer anmutet? Ist es von einem gescheiterten Schiff? Wurde es von einer
irrsinnig gewordenen Mutter ins Meer geworfen? ... " Het bewuste gedeeJte
eindigt met "Er stand und sah ohne Gedanken, schmerzerfülIt, taub, mit
einem grossen Erstaunen und Leid in den Augen die kJeine Leiche an und
fühJte, wie ein unverständlicher niederdcückender Schmerz abgrundtief in
seinen Heezen tobte. Vnd er hörte seine eigenen Worte nicht, hörte nicht,
wie er Jaut,ohne Teilnahme seines Bewusstseins zu sich seJbersprach:
- Nun ... ja ... Es muss so sein ... das ist es eben ... "
Op het ogenblik waarin Sergeij denkt aan zijn lot en voor zich zelf uitspreekt
dat hij, uit de partij als mest weggegooid, op deze wijze nog voor de toe-
komst van nut zal zijn, plaatst de schrijver hem voor de aanblik van het dode,
aangespoelde kind.
Hetzelfde thema, met behulp van eenzelfde argument op scherp gesteld: Kan
de wereJd waarin schuJdeJozen door toedoen van mensen lijden, worden
gerechtvaardigd, desnoods met een beroep op een universele toekomst-
harmonie ? Sergeijs antwoord luidt bevestigend. Hij heeft daarvoor geen
verhalen nodig uit een verzameling van kranten en brochures. Hij ziet het
dode kind voor zijn ogen en het wordt hem symbooJ van zijn eigen situatie:
een mensenoffer, mest (reeds tussen rottend vuil en afval); zijn eigen door
hem geaccepteerde situatie, die hij als zinvoJ aanvaardt. Niet in het Jicht van
een christelijke universele vrede die er eenmaal, in de eeuwigheid, zal zijn.
Het omgekeerde biezenkistje van Gladkow is teken van een in de tijd naar
binnen geslagen verlossing, een in kommunisme veranderd christendom, dat
elk leed, ook door de onschuldigen geleden, zin verleent en elk offer de
gemeenschap toewijdt. Daarom laat Gladkow het kind in zijn verdrinkings-
doodsstrijd achterwege. Hij roept met het tafreel van de dode zuigeling geen
beeJd op van uiterste verlatenheid, van absurditeit, zoals Iwan deed. Het
lijkje heet "sorgsam" neergelegd, de "warme Mutterhand" is als het ware
nog voelbaar "man sieht und fühlt sie überall ... Het dode kindje schijnt elk
ogenblik te kunnen gaan lachen. Door de mogelijkheid van een schipbreuk
te veronderstellen maakt Sergeij de oorzaak van de dood onpersoonlijk, zoals
ook zijn lot door het proces der geschiedenis wordt bepaald. Ook de ver-
onderstelde krankzinnigheid van de.moeder heeft de intentie te verontschul-
digen. In Iwans verhalen martelden ouders.
Maar deze objectivering neemt de pijn om de wereld niet weg. Toch is het
laatste woord aanvaarding - "Es muss sa sein" - terwille van vrede en
gerechtigheid op aarde.
In De gebroederJ Karamazow staat het thema in een christelijke context. De
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wereld heet er de schepping, het gaat er om een religieuze teleologische
waarheid, die Iwan niet accepteert want hij wil het lijden der onschuldigen
hier op aarde met eigen ogen gewroken zien. Hij stelt zich niet de vraag of
die wraak opnieuw leed zal brengen over onschuldigen. Met zijn "opstand"
staat hij dicht bij de kommunist Sergeij voor zover die de gerechtigheid hier
en nu op aardse verwerkelijkt wil zien. Sergeij wil dat echter niet alleen met
eigen ogen aanschouwen, hij wil er met eigen handen toe meewerken. Zijn
opstand is niet enkel in de geest, ook in de daad. En hij aanvaardt dat de
daad met geweld en dood gepaard gaat, die daarbij de onschuldigen niet
zullen sparen. Dit is het antwoord van Sergeij op Iwans roep om gerechtig-
heid en vergelding.

Nog eens, in 1947, maakt voor een romanfiguur het lijden van een kind de
wereld zinloos. We zijn dan tevens terug bij de dialoog en bij een christelijke
context, maar zonder pathos en declamatie. En het thema is in een nieuw
perspectief geplaatst, zoals blijkt wanneer we de roman uit 1947 vergelijken
met die uit 1925 en 1880.

In La Pelle a) plaatst Albert Camus de arts Bernard Rieux en de jezuieten-
priester Paneloux bij het ziekbed van een kind, dat sterft aan de pest. Als de
verschrikkelijke doodsstrijd is afgelopen, heeft Rieux zijn liefde voor de
schepping verloren. Hij voelt slechts opstand. Een gesprek met de priester
hierover volgt. Voor wie deze roman niet kent moet de vergelijking met de
passages die uit De gebroeders Karamazow en Cement werden besproken,
onmogelijk toeschijnen. Want het leed, dat onschuldige kinderen werd aan-
gedaan, vond in beide voorgaande romans zijn oorzaak in het geweld door
mensen uitgeoefend (sadisme, het maatschappelijke proces). En een ziekte
waartegen geen geneesmiddel helpt, staat buiten het menselijke vermogen en
dus buiten menselijke schuld. Tenzij - en dat is in La Pelle het geval -
die ziekte een beeld is van het leed, door geweld veroorzaakt. Met zijn
quarantaineroman gaf Albert Camus een verbeelding van bezetting en ter-
reur. Het boek heeft enkele woorden, aan Daniel De Foe ontleend en in het
frans vertaald, tot motto: "U est aussi raisonnabie de représenter une espèce
d'emprissonnement par une autre que de représenter n'importe queUe chose
qui existe réellement par queIque chose qui n'existe pas."
Als het jongetje Othon is gestorven, verlaat dokter Rieux overhaast de zieken-
zaal. "Mais Rieux quittait déjà la salie, d'un pas si précipité, et avec un tel
air, que Iorsqu'il dépassa Paneloux, celui.ei tendit Ie bras pour Ie rdenie.
- Allons, docteur, lui dit-il.
Dans Ie même mouvement emporté, Rieux se retouma et lui jeta avec
violence:
- Ah! celui-Ià, au moins, était innocent, vous Ie savez bien!"
Rieux gaat naar buiten, waar Paneloux zich korte tijd later bij hem voegt en
vraagt:
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,,- Pourquoi m'avoir parlé avec cette colère?" - "Pour moi aussi, ce
speetacle était insupportable,"
Rieux se retourna vers Paneloux:
- C'est vrai, dit-ilo Pardonnez-moi. Mais la fatigue est une folie. Et il y a
des heures dans cette vilIe ou je ne sens plus que ma révolte.
- Je comprends, murmura Paneloux. Cela est révoltant parce que cela passe
notee mesure. Mais peut.êtee devons-nous aimer ce que nous de pouvons pas
comprendre.
Rieux se redressa d'un seul coup. Il regardait Paneloux, avee toute la force et
la passion dont il était capable, et seeouait la téte.
- Non, man père, dit-ilo Je me fais une autre idée de l'amour. Et je refuserai
jusqu'à la mort d'aimer cette créatien ou des enfants sent torturés."
Maar dit is niet het laatste woord. Met de opstandigheid van Rieux zijn we
niet tot die van Iwan Karamazow teruggekeerd. Met Sergeij Iwanowitsch
Iwagin heeft de dokter in La Peste gemeen, dat hij oog in oog staat met de
martelingen onschuldigen aangedaan. Maar anders dan deze kommunistische
arbeider, bestrijdt Rieux de dood en de pijn (lees: geweld en terreur) niet uit
naam van een ideologie waarvoor de mensen mest zijn op de velden der toe-
komst. Albert Camus heeft die afwijzing van elke ideologie door dokter
Rieux scherp aangegeven. Als Paneloux in de voortzetting van het zoëven
geeiteerde gesprek de ander wil betrekken in een bondgenootschap "pour Ie
salut de I'homme" antwoordt Rieux "Le salut de l'homme est un trop grand
mot pour moi. Je ne vais pas si loin. C'est sa santé qui m'intéresse, sa santé
d'abord." Hij gebruikt liever geen grote woorden. Hij heeft de retoriek van
Iwan en Sergeij achter zich gelaten en tegelijkertijd hun droom van een
universele harmonie die eenmaal verwerkelijkt zal worden. De wereld is voor
Rieux zinloos, maar hij verleent zijn persoonlijk bestaan een zin door voor
zijn deel het geweld te bestrijden, gedreven door zijn besef van mens-zijn en
solidariteit, samengevat in het woord honnêteté.

I. c. Brandt Corst;1IS

1) Voor de citaten gebruikte ik de vertaling uit het Russisch door Jan van der Eng,
uitg. G. A. van Oorschot, Amsterdam 1958.

2) Voor de citaten gebruikte ik de vertaling uit het Russisch van Olga Halpern, uit-
gave Verlag für Literatur und Politik, WienlBerlin, 1927.

3) Hier geciteerd naar de druk van 1955, Gallimard, Paris.
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GEORGANISEERDE INTERMENSELIJKE RELATIES?

In onze tijd wordt wel eens gevreesd dat de massificatie zodanig toeneemt
dat de intermenselijke relaties verloren dreigen te gaan. Van levensovertui-
gingen wordt verwacht dat ze een antwoord op die dreiging kunnen geven.
Of het humanisme in staat is een oplossing te bieden? Op grond waarvan
kan dit verondersteld worden? Het humanisme is immers toch geen leer met
een concrete inhoud, het is geen stelsel, maar eerder een houding een men.
taliteit, gericht op verdieping, kritisch onderzoek, openheid, verdraagzaam-
heid, geëngageerd-zijn. Voor sommigen is deze "vaagheid" aanleiding om
zich met het etiket humanist te tooien ook al hebben zij een christelijk geloof:
zij menen deze humanistische mentaliteit zozeer te kunnen verbinden met
hun godsdienstig standpunt dat ze zich humanist willen noemen. Voor ande-
ren is juist hun toch humanistische mentaliteit iets van zó algemene strekking
dat ze het woord humanist als een nog te beperkte aanduiding ervaren. Voor
de eerste groep geeft het humanisme te weinig, voor de tweede te véél ant-
woorden. Dat deze hele kwestie van antwoord geven op moeilijkheden en
problemen van secundaire aard is, hoop ik aan te tonen als ik dieper mag
ingaan op wat het humanist-zijn betekent. Daarvoor is het gewenst het
humanisme in zijn historisch kader te plaatsen. Ik zou met de Grieken kun.
nen beginnen of misschien nog eerder met Chinese en Indische levensopvat-
tingen, maar liever beperk ik me bewust tot het humanisme in West-Europa.
Het huidige humanisme is inuner de rechtstreekse nazaat van het Renais-
sance-humanisme. Ondanks alle verschillen is er één principiële overeen-
komst: het mens-zijn als zodanig staat centraal - uitgangspunt van de
levensovertuiging is het mens-zijn zelf. Deze uitdrukking "de mens centraal
stellen" kan aanleiding geven tot verschillende interpretaties en vooral ook
tot veel misverstanden. De humanisten van de 15e en 16e eeuw bedoelen er
niet mee dat God van zijn troon was gestoten en de mens erop gezet en ook
niet dat de hele kosmos draaide om de wereld van de mens - Copernicus
zou hen van dat denkbeeld spoedig genezen hebben. Evenmin dat de mens
de kroon der schepping zou zijn, wat juist de christelijke theologie leerde.
Tenslotte ook niet dat hier een onomstotelijk dogma zou liggen waaraan men
het al dan niet humanist zijn kon toetsen. - Het is een schoorvoetend en
aarzelend begin van een mensbeschouwing, die weet over niets anders te
beschikken dan over de eigen menselijke vermogens. Maar tegelijk is het een
afbakenen van een arbeidsterrein dat ligt in de wereld van de mens; het is
een centraal stel1len van de belangen van de mens in eigen persoon en in de
persoon van de medemensen. Het is tenslotte een poging om van een mense-
lijk bestaan een mens-waardig bestaan te maken. Het is een poging om
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"hominitas" tot "humanitas" om te vormen, het is een besef dat de mens
boven zich uit kan en moet grijpen - uit eigen kracht, samen met de ande.
ren. Of we nu een Pico della Mirandola, een Pieino, een Erasmus of een
Montaigne lezen, deze gedachten vinden we bij hen terug en het zijn ook
deze zelfde gedachten die de huidige humanistische visie concretiseren. Mis-
schien zal de formulering telkens verschillen, en zeker ook de uitwerking in
de praktijk maar het uitgangspunt is hetzelfde: de mens. Het is daarom dat
het humanisme geen antwoorden heeft te bieden, het biedt alleen een middel
om de problemen te lijf te gaan, om ze kritisch te beschouwen. Er is wel een
richting "waarheen" en een perspektief "waarbinnen" gezocht wordt maar
geen blijvende of geopenbaarde waarheid. Er is geen einde, slechts een begin.
Nu schijnen op deze weg vooral de intermenselijke relaties een grote rol te
spelen zodanig dat deze soms ongeveer de inhoud schijnen te dekken van het
humanisme. Hier moet ik nu wel een vraagteken zetten - er is wel enige
voorzichtigheid geboden in het hanteren van die zgn. intermenselijke relaties.
Het zou er licht toe kunnen leiden dat dit een nieuw soort godsdienst of
cultus wordt - zoals ook wel het geval is in sommige zeer antropocentrische
of horizontale modern.religieuze opvattingen. Men wordt dan vaak heel
stichtelijk door het kweken van medemenselijkheid als hoogste menselijke
opdracht te beschouwen. We moeten niets overschatten, ook dit punt niet.
NOch het menszijn zelf noch het medemenszijn is de laatste zin en het
opperste doel van leven en wereld. Menszijn is ons uitgangspunt - onver-
mijdelijk en noodgedwongen; in een wereld die op zichzelf zinloos is en
vaak in de grootste wanorde verkeert proberen we wat menselijkheid te rea.
liseren, eenvoudig omdat we het niet laten kunnen. Zedelijk besef of ge.
weten heet dat met een fraai woord - dat ons niet tot al te hoogdravende
conclusies moet brengen.
Gegeven het bestaan van inter.menselijke relaties is het op zijn best zó, dat
we er enig idee van hebben hoe we die het liefste zouden zien optreden.
Bovendien kan misschien een humanist hierover nog iets zinnigs zeggen
doordat hij, gegeven zijn uitgangspunt, speciale aandacht heeft voor het
gestalte geven aan het menszijn in samenhang met anderen. In elk geval
staat hij voor de bittere noodzaak, zonder garantie van een betere of hogere
werkelijkheid na deze er iets behoorlijks van te maken. In de moderne
samenleving schijnt dit geen eenvoudige zaak te zijn: als die samenleving
met massificatie wordt bedreigd, zoals we dit vaak kunnen horen, dan staan
juist die intermenselijke relaties op het spel en dan wordt er een uitweg uit
de impasse verwacht.
Vóór we ons op die uitweg bezinnen, moet ik me toch eerst met die zgn.
massificerende aspecten van de huidige situatie bezighouden. Er is geen be.
zwaar tegen dit nogal geladen woord massificatie te gebruiken als we maar
weten dat er een veelzijdige inhoud mee gedekt wordt. Ook is het de vraag
of het nu in de eerste plaats de intermenselijke relaties zijn, die door massi-
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ficatie in het gedrang komen. Massificatie kan vooral twee facetten vertonen:
enerzijds het opgenomen worden of meegesleept worden in een grote massa,
waarbij het eigen onderscheidingsvermogen verloren gaat, anderzijds het ver-
dwijnen van de mogelijkheid van een individuele leefruimte door een getech-
nificeerde wereld waarin een massaal aantal anderen aanwezig zijn. Misschien
denken we meestal meer aan het tweede aspect bij het horen van het woord
massificatie. Het wordt immers a.h.w. van de daken geschreeuwd dat de men-
selijke waarden en de individuele vrijheden verloren dreigen te gaan in onze
technische geautomatiseerde wereld. Ik wil dit niet ontkennen maar ik word
altijd wat huiverig van die algemene stellingen. Natuurlijk is het zo dat we
door de moderne communicatiemiddelen (ook weer zo'n modewoord) een
gelijk belangstellingspatroon opgedrongen krijgen, maar we némen echt niet
alles: zodra het wat te bloot wordt bedanken we voor de eer en voor het
lidmaatschap. We hebben gelukkig nog fiere strijders voor het fatsoen die
zich niet gewonnen geven aan de moderne wansmaak en die op de bres
springen voor de "individuele vrijheid"! Overigens is het de vraag of niet
juist die golf van gekwetst- en geërgerd zijn een massaal verschijnsel is ...
In elk geval is het zo dat bij tijd en wijle het halve en soms zelfs het hele
volk met een en hetzelfde bezig is en dit kan griezelige proporties aannemen.
Het gevaar schuilt immers hierin dat de meerderheid (om niet het omineuze
woord massa te gebruiken) in het algemeen zich passief gedraagt en niet ge.
neigd is zich tegen enkelingen, die doorzetten en zich invloed verschaffen,
te verzetten. Baschwitz, die hierover een fraaie studie heeft geschreven onder
de titel "Denkend mens en menigte", spreekt van de stille paniek en de ver.
lammende gedachte. De voorbeelden hiervan liggen voor het grijpen in de
wijze waarop meestal betrekkelijk kleine groepjes zich van de macht meester
maken - als voorbeeld kunnen we denken aan hoe in Griekenland de wet
verzet is. Het wordt nog ernstiger als die enkelingen de massa's op hysteri-
sche wijze, vaak met behulp van mythevorming, aan zich weten te binden.
In de roman "Der Versucher" beschrijft de Duitse schrijver Hermann Broch,
hoe een dorpsgemeenschap door één man, de verleider, wordt opgezweept en
uiteindelijk tot een rituele moord wordt gedreven. In een soort parabelvorm
wordt zo de opkomst van Hitler beschreven en de verlammende werking die
hij uitoefende. Op minder grote schaal maken we dit verlammende verschijn.
sel ook nu geregeld mee: op momenten dat een heel volk als één man achter
een regering staat als er een bedreiging van buitenaf optreedt of geënsce.
neerd wordt. Ik laat graag aan de fantasie van de lezer over om de voor.
beelden te ontdekken. Overigens is wel duidelijk dat het massificatiever-
schijnsel bepaald niet alleen in onze moderne samenleving optreedt of daar.
van de typische karaktertrek is. Zeker, wij leven in grotere verbanden, zijn
meer betrokken bij verre gebeurtenissen, maar in principe is er overeenkomst
met de sfeer van een kleine dorpsgemeenschap zoals Broch die tekent. Ga ik
nu aantonen dat onze samenleving van nu niet méér massificerende elemen.
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ten bezat dan een vroegere? Geenszins, want juist door de grotere betrokken-
heid bij alles wat er gebeurt, is er nu meer kans op het ondergeschikt raken
van het individu. Er is ontegenzeggelijk minder leefruimte voor de enkeling
overgebleven, er is meer aanpassing nodig, er wordt meer àver ons beschikt
dan ooit tevoren. Niet zozeer vanuit een vaak zinvolJe traditie maar dank zij
technische middelen wordt ons een gelijk levenspatroon opgedrongen, zodat
we ons uiterste best moeten doen om nog een eigen plaatsje te vinden en van
de intermenselijke relaties dan ook niet zoveel meer terecht komt.
Massale aantallen mensen bij elkaar wekken vaak meer eenzaamheid op bij
de enkeling dan verbondenheid. Toch moeten we ons ook op dit fenomeen
weer niet verkijken: leven we nu werkelijk zoveel dichter op elkaar dan een
paar honderd jaar geleden? Voor een paar uitverkorenen kan dit opgaan,
maar als we nu exact nagaan hoeveel leef ruimte er voor de burger in een
middeleeuwse stad was en hoeveel er nu is, dan komen wij er misschien nog
beter af. Maar dit neemt niet weg dat er wèl meer gelijkschakeling en vooral
meer vervreemding is. Men behoeft geen marxist te zijn om te kunnen con-
stateren dat de moderne maatschappij de mens en met name de arbeider van
zijn eigen individuele ontplooiing vervreemdt. Wij zulJen natuurlijk welis-
waar nooit toegeven dat wij zelf een "massamens" geworden zijn, maar die
vele anderen om ons heen die zijn het dan toch wèl. De filosofen }aspers en
Heidegger hebben daar heel wat over gezegd. Vooral Heidegger is er van
overtuigd dat de meerderheid der mensheid aan het "men vervallen is" zoals
hij dat uitdrukt - wat inhoudt, dat de alledaagse mens op oneigenlijke wijze
leeft, vervreemd is van zijn eigenlijke existeren - hij wil niet weten wat er
eigenlijk met hem aan de hand is, hij durft zijn angst niet aan, wil alleen
maar oppervlakkig leven en krijgt zijn grote kans hiervoor juist in de moder-
ne maatschappij. Waar Heidegger min of meer uit de hoogte beschrijft, (hij
is immers zèlf zeker niet aan het "men.' vervalIen), laat }aspers meer de
oproep horen tot de mens om zich uit het massabestaan los te maken en tot
intermenselijke relaties te komen of, in zijn terminologie, tot ware commu-
nicatie. Hier ligt misschien een vruchtbaar uitgangspunt van waaruit oplos-
singen mogelijk kunnen worden, waarbij tegelijk heel wat geboden oplos-
singen schijnoplossingen zullen blijken te zijn. Het zou namelijk wel eens
kunnen gebeuren dat we uit vrees voor de problemen, die de moderne samen-
leving ons biedt, een vluchthouding gaan aannemen. Misschien is het dan
zelfs voor ons nog niet eens zo duidelijk dat we inderdaad vluchten. Als
remedie voor onze l.'Waalkunnen we immers ons heil gaan zoeken in het
kleine verband, in de gesloten groep, met als eventueel moreel alibi dat we
dit dan toch maar doen terwille van het welzijn van allen. Er waren vroeger
kloosters waar men de hele dag voor het heil der wereld lag te bidden: een
duidelijke sehijnhouding: men voelde zich hoogst verantwoordelijk maar
deed niets. Kloosterorden zijn in het algemeen vroeger een overduidelijk
voorbeeld geweest van het vluchten uit de wereld. Waar dit tegenwoordig
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meestal niet meer opgaat zijn er daarvoor in de plaats evenzovele geheime of
minder geheime organisaties gekomen, met eigen ritueel en mystiek voor
ingewijden. Deze groepen voldoen kennelijk aan een ingewortelde behoefte
van velen, waarbij duidelijk is dat men zich terugtrekt om zich in een "zelf-
gekozen" omgeving uit te leven. En naarmate men zich meer uitleeft, sluit
men zich meer voor buitenstaanders af.
Dit mag zijn waarde hebben voor de leden van de groep, de problemen van
de samenleving worden er niet door opgelost. Zelfs als een dergelijke ge-
sloten groep praktisch werkt is de waarde hiervan voor het geheel nog
dubieus. Men geeft dan wel theorieën van zuurdesem en voorbeeldstellen
maar zolang men het ideaal koestert van het "in de wereld maar niet van de
wereld". zal er voor die wereld zelf niets veranderen.
Het is Sartre geweest die hierover indrukwekkend heeft geschreven. Hij
hemelt de waarde van de groep buitengewoon op. Naar zijn idee moet de
mensheid het juist hebben van de selecte groepen, die door hun inwendige
kracht en verbondenheid de wereld kunnen en zullen veranderen. Zelf heeft
hij vooral de min of meer romantische situatie van de verzetsgroepen uit de
oorlog op het oog, waarin een grote solidariteit heerste en een bereidheid tot
gezamenlijke actie. De ongelukkige omstandigheid hierbij is evenwel, en
Sartre maakt zich daarover ernstig bezorgd, dat zo'n groep na enige tijd de
neiging vertoont uiteen te vallen. Hij geeft dan een aantal forse middelen
aan om de zaak in stand te houden, die neerkomen op een soort terreur. Ik
geloof dat Sartre gelijk heeft als hij stelt dat om een bepaald doel op korte
termijn te bereiken een vastoeraden groep gewenst is, maar we moeten dit
vooral zien als een groep ad hoc, of als een pressure group die een bepaalde
situatie wil forceren. We kunnen ons gemakkelijk in de permanente waarde
van zo'n groep vergissen, als ook in de spontane wijze waarop deze tot stand
komt. Het grote voorbeeld van Sartre is de groep die, zomaar ontstaan. de
Franse revolutie teweegbracht. We kunnen van Baschwitz leren dat het
succes niet te danken was aan de "bont samengeraapte bende" maar aan een
toestand van wilsverlamming bij de aangevallen machthebbers. Een groep
loopt te pletter als er niet een algemene voedingsbodem is voor zijn ideeën,
m.a.w. als de groep zich juist niet geïsoleerd opstelt. Het principiële bezwaar
tegen iedere afgezonderde groep is dat de leden ervan zichzelf uitnemender
achten dan de anderen.buiten. Ik heb eens een vooraanstaand lid van een
gesloten gemeenschap in het openbaar in alle ernst en ter geruststelling van
de aanwezige niet.leden horen beweren dat er buiten zijn groep ook heus wel
fatsoenlijke mensen bestonden.
Hierop zal de tegenwerping nu komen, dat het toch belangrijk is zich in
eigen kring te bezinnen, om van daaruit weer terug te keren tot de wereld;
de waarde van een bezinningskern of persoonsgemeenschap is immers zeer
groot. Ik wil dit niet ontkennen, maar mag ook nu weer op een gevaarlijk
aspect wijzen: een organisatie die zich op bezinning toelegt vertekent de

66



werkelijke problemen en gaat ze teveel reduceren tot puur individueel-per-
soonlijke problemen. Juist diegene die beweert dat de grote massa niet aan
het eigenlijk-existeren toekom~ gaat zijn individuele problematiek koesteren.
Bij iemand als Heidegger is dat dan vooral de doodsproblematiek die hij
centraal stelt. Het "men" vlucht voor de dood, het laat de moed tot de
doodsangst niet toe. Maar dit is slechts een voorbeeld van het terugwijken
voor de wereld, van het bewust afsnijden van veel intermenselijke relaties
om ze te reduceren tot de relaties binnen de groep die dan ook heviger be-
leefd kunnen worden. Wat dit punt betreft wil ik ook zeker de hand in eigen
boezem steken en verklaren dat het Humanistisch Verbond in Nederland in
het begin van zijn bestaan deze weg nogal eens heeft betreden. De naam die
men voor de plaatselijke afdelingen heeft gekozen, nl. "gemeenschappen",
wijst ook in deze richting. Maar ik weet tegelijkertijd dat het Verbond, niet
alleen noodgedwongen maar vooral principieel, deze weg thans meer dan
vroeger afwijst. Natuurlijk heeft het vanaf het begin een open organisatie
wiIIen zijn, levend midden in de wereld, maar toch was er ook de neiging
merkbaar zich ook in een bezinningskern terug te trekken. Nogmaals: wie
aan bezinning behoefte heeft, mag die zoeken - ook binnen het Verbond
moet er gelegenheid voor worden gegeven. De plaats van het humanisme
binnen de Nederlandse samenleving mag er echter niet door worden bepaald.
Na het probleem gesteld te hebben van de massificerende tendens van onze
maatschappij en de daaruit voortvloeiende bedreiging van de menselijke ont-
plooiing, is er gewezen op enkeje uitwegen, zoals die gezocht zijn: uitwegen
die meer uitvluchten genoemd kunnen worden. Nu zal ik uiteraard geen
nieuwe wezenlijke uitweg kunnen bieden, gesteld al dat dit van mij verwacht
zou worden - maar wel zal ik proberen aan te geven vanuit mijn levens.
overtuiging hoe ik.meen dat een organisatie nodig is om de problematiek te
lijf te gaan. Dit klemt te meer omdat veel oudere organisaties hun greep
verliezen en hun inhoud kwijt raken.
"Op het eerste gezicht schijnt de mensheid van onze dagen in een toestand
gekomen te zijn, die geen uitweg biedt. De oude geloofsinhouden waarmee
men de mensen hielp een deugdzaam leven te leiden, zijn aan het wankelen
gebracht, en ze zijn nog niet vervangen. Voor ons, beschaafde mensen, zijn
de equivalenten van deze dogma's, door het idealisme geleverd, voldoende;
want wij handelen onder de heerschappij van de oude gewoontes; wij lijken
op dieren waar de fysiologen de hersenen uit genomen hebben en die nu
toch bepaalde levensfuneties dankzij hun zenuwstelsel blijven uitoefenen.
Maar deze instinctieve bewegingen verzwakken mettertijd. "Het goede"
doen, opdat God, als hij bestaat, met ons tevreden is, schijnt voor velen een
wat gebrekkige formule te zijn. Wij leven van de schim van een schaduw."
Dit citaat is op twee jaar na een eeuw geleden geschreven door de Franse
filosoof Renan en wij zijn er nog steeds niet in geslaagd die nieuwe dogma's
te verwerven. Moet dat dan? Wordt het niet tijd te beseffen dat het niet gaat
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om inhoudelijke antwoorden, maar om stimulansen om zelf onze weg te
vinden? Hier ligt de taak van een organisatie in een steeds meer buitenkerke-
lijke wereld. Hier ligt m.i. de taak van het Humanistisch Verbond, tegelijk
simpel en vanzelfsprekend, maar ook zeer veeleisend. Het gaat om een open-
staan voor en een inspelen op de problematiek van onze samenleving, het
gaat erom een eigen geluid te laten horen waarmee de mensen worden op-
gewekt om met open oog de situatie te onderkennen. Het gaat om opwekking
tot verantwoordelijkheid, en geëngageerd-zijn, tot nuchterheid en redelijk-
heid, tot weerbaarheid en zingeving. Het gaat er om dat ieder zijn eigen over-
tuiging naar voren brengt en kleur bekent, zich niet neutraal-algemeen opstelt
maar beseft dat er zaken aan de orde zijn waartegenover men niet vrijblijvend
kan staan. We hebben geschreven over de grote meerderheid die zich passief
gedraagt, die in stille paniek toekijkt en zich de vingers niet wil branden.
Voor die mensen moet de stem van het humanisme klinken.
Soms zal die stem behoudend, conservatief moeten zijn, als het gaat om waar-
den uit het verleden die verloren dreigen te gaan, te bewaren, soms zal die
stem progressief moet zijn als het erom gaat nieuwe waarden te ontdek-
ken en door te voeren. Misschien teken ik een al te ideaal beeld en be-
antwoordt het huidige Humanistisch Verbond er niet of slechts in geringe
mate aan. Wel is er de poging in die richting te werken, niet uit angJt voor
massificatie, maar in vertrouwen op de waarde en de betekenis van de in/er-
menJe/ijke relaties, niet om intermenselijke relaties zelf te organiseren, maar
om door de organisatie voorwaarden voor hun ontplooiing te verschaffen.

Wim v. Dooren
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WILLlAM WHISTONS GESCHIEDENIS DER AARDE

Het cultureel klimaat van een tijdperk is niet alleen bepaald door de geeste-
lijke presttaties van degenen, wier namen in Klio's annalen met grote letters
zullen worden geboekstaafd. We accepteren dit voor ons eigen tijdperk als
vanzelfsprekend, maar we vergeten het soms, als onze blik in 't verleden
gericht wordt en gericht blijft op de toppen der ontwikkeling. Toen ik me
een beeld van de 18e eeuw wilde vormen, ben ik met de journalistiek van die
tijd begonnen, om me te laten leiden naar wat de 18e.eeuwer las, al is het nu
vergeten. Toen ik een tijd geleden een lezing moest houden, heb ik een prik
gedaan in mijn oude aantekeningen; het godsoordeel was, dat ik over Wil-
liam Whiston zou spreken, die u - u hoeft zich er niet voor te schamen -
wellicht onbekend zal zijn. Ik heb een studie gemaakt van de 18e eeuw,
maar niet van Wi11iam Whiston als zodanig, hij was voor mij niet meer dan
een steentje in een mozaiek. Ik kan u dus ook nauwelijks iets over hem ver-
tellen. Ik weet, dat hij van 1667 tot 1752 leefde, fysicus, astronoom en
theoloog, leerling en opvolger van Newton was, en dat hij de Lucasian chair
slechts van 1703 tot 1710 bezette, omdat hij wegens het aanhangen van
ariaanse ketterijen afgezet werd - het loochenen van de triniteit was in
Engeland toen strafbaar, maar ariaanse en sociniaanse ketterijen (het looche-
nen van de lichamelijke opstanding) werden tocn door veel intellectuelen
gekoesterd, ook door Newton, die echter evenals de meeste anderen zijn
denkbeelden nooit ruchtbaar maakte.
De titel van Whistons werk, waarover ik iets wil vertellen, luidt "A ncw
theory of thc earth, Erom its original to thc consumation of all things, where-
in thc creatiao of the world in six days, thc universal deluge, and thc genera1
conflagration, as laid down in thc haly scriptures, are shewn to be perfectly
agreeable to reason and philosophy". Ik heb de 5e editie, van 1737, van dit
werk kunnen raadplegen, de eerste schijnt 1696 te zijn verschenen. Ik leg
naast dit werk een van 1950, van een analoge strekking en in hoge mate af-
hankelijk van Whiston, "Worlds in collision" van Immanuel Velikovsky, een
nu al weer vergeten bestseller, die, naar ik meen, ook in het Nederlands is
vertaald, een voorbeeld van zelfkantwetenschap van onze dagen, van het
soort van de "sprekende stenen" en andere pyramidenzwendeI. Whistons
werk is een onderwerp voor de historicus en Velikovskys een voor de psy-
chiater. Ik kom later op deze tegenstelling terug.
In de 16e-17e eeuw verandert het probleem van "geloof en wetenschap" van
karakter. Wat zich vóór die tijd afspeelde, is - althans uit ons perspectief -
overwegend een telkens hernieuwde botsing tussen twee tradities, een ge.
wijde, van bijbel, koran en hagiografie, en een seculiere, van Plato, Aristote-
les, Lucretius, Ptolemaeus. Maar dan wordt de traditie - worden beide
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tradities - bedreigd door een cartesiaans rationalisme, dat de traditie ver.
werpt, en nog meer door een mechanistische natuurfilosofie. Hoe Whiston in
deze zijn plaats bepaalt, duidt hij in de titel van zijn werk aan - natuurlijk
bekoopt en daarom onvolledig. Het is bepaald niet zo, dat Whiston zich
krampachtig zou inspannen, om te laten zien, dat de bijbel toch gelijk heeft.
De bijbel is als natuurwetenschappelijke bron gelijkwaardig aan Newtons en
Halleys ontdekkingen, althans wanneer men die bron juist interpreteert.
En dat geldt niet alleen voor de bijbel, maar voor elke traditie, griekse, egyp-
tische, chinese. Whiston schrijft een aardgeschiedenis en het spreekt voor
hem vanzelf, dat hij voor zijn doel de overlevering evenzeer exploiteert als
de fysica. Van een confrontatie van geloof en wetenschap kan men alleen
spreken bij zijn streven, het wonder in naturalibus te elimineren. De natuur-
lijke religie immers eist, dat God in de natuur werkzaam is als voorzienig-
heid, als schepper en wetgever op lange termijn, en dat zijn incidenteel in.
grijpen gereserveerd blijft voor de werken der genade.
Whiston toont zich in zijn werk als filoloog en fysicus, die zijn klassieken en
zijn gravitatietheorie beheerst. Hij schrijft een geschiedenis der aarde en is
dus evolutionist. Ik heb er vroeger wel eens op gewezen, dat het evolutionis-
me in de geologie eerder begint dan in de biologie. Achteraf is dit gemakke.
lijk te verklaren. Men kan een evolutie van de levende natuur niet begrijpen
zonder het beginsel van de selectie door het "survival of the fittest", maar dat
is dan juist het beginsel, dat op een Darwin wachtte om ontdekt te worden.
In de geologie ging het gemakkelijker. Veel tekenen wezen erop, dat de
aarde vroeger anders eruit moet hebben gezien dan tegenwoordig, dat er niet
altijd evenveel bergen, dalen, zeeën, rivieren geweest waren, als God in den
beginne had geschapen. Het is zelfs vreemd, dat de mensen aan deze tekenen
niet eerder aandacht hadden geschonken. Men kende fossielen, men had de
geologische lagen opgemerkt, die soms na hun vorming opgetild en schuin
geplaatst moesten zijn, men zag aan rotskusten hoog boven het zeeoppervlak
sporen van erosie langs een vroeger blijkbaar hogere zeespiegel. Zulke ver-
schijnselen - ook Whiston somt ze op - werden gaarne bijeengegaard als
argumenten voor de historiciteit van de zondvloed (en daarom door agnostici
gaarne weggecijferd). Een merkwaardig verhaal, dat in deze literatuur steeds
weer opduikt, is dat omtrent een schip met skeletten van 40 opvarenden, dat
50 vaam diep in een mijn bij Bern zou zijn gevonden.
Het geologisch evolutionisme is nieuw in die tijd, want wat de atomisten in
de Oudheid ten deze betoogd hadden, draagt een ander karakter. Bij toeval
waren de atomen bijeengekomen, om de tegenwoordige kosmos te stichten,
die nu zijn hoogtepunt al overschreden had en gedurig desintegreerde. Zie
bijvoorbeeld de aarde, die eenmaal vruchtbaarder was geweest, niet alleen
planten en wormen, maar ook hogere dieren had voortgebracht. Met moderne
evolutietheorieën heeft dit atomisme weinig gemeen.
Whiston profiteert in zijn geologie van wat de wetenschap van zijn tijd hem
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kan bieden. Aangezien het soortelijk gewicht van de aarde volgens de ge-
gevens van de aardkorst veel lager was dan wat astronomisch hieromtrent
bleek, moest de aardkorst drijven op een vloeibare stof - warme bronnen
en vulcanisme getuigden van een hoge temperatuur in het inwendige van de
aarde. Behalve deze vloeibare mantel (in de tegenwoordige terminologie)
moet de aarde nog een vaste kern bezitten, die (om de magnetische polen en
de variatie van het aardmagnetisme te verklaren) om een andere as en met
een lagere snelheid dan de korst wentelde (p. 109).
Whiston profiteert verder van wat de astronomie hem sinds Newton te
bieden vermag, vooral van het inzicht in de beweging en natuur der kometen,
die door Halley was verkregen. Hij weet dus, dat het dezelfde komeet is, die
zich met enige maanden verschil vertoont aan de ochtend. en avondhemel, op
de weg naar en op de weg van de zon. Hij weet, dat de staart gasvormig en
een product van de verhitting door de zon is, maar hij overschat geweldig
- en dit is zijn essentiële fout - de kern van de komeet, die hij de orde
van grootte van een planeet toekent. Hij identificeert na een filologische ana-
lyse de atmosfeer van een komeet met de "chaos" der Ouden (het is merk-
waardig, dat ook bij Van Helmont een dergelijke associatie een rol speelde
toen hij het door hem ontdekte gas "chaos" noemde, hetgeen gespeld vol.
gens Vlaamse fonemen "gas" werd). De chaos wederom wordt aan de toe-
stand van de aarde voor de bijbelse schepping gelijkgesteld en dus was de
aarde oorspronkelijk een komeet en bestond de schepping in de verandering
van deze komeet in een planeet.
De schepping was er dus niet een van het heelal uit het niets, maar een her-
schepping van de toestand van de aarde. Het verhaal over de schepping van
het licht en de hemellichamen is derhalve zo te interpreteren, dat door de
opheldering van de chaotische komeet. atmosfeer het uitspansel aan het aard-
oppervlak zichtbaar werd. De aarde bezat toen wel zijn jaarlijkse, maar nog
niet de dagelijkse omwenteling. Dit blijkt dan uit tal van bijbelverhalen, die
nog de toestand van de schepping weerspiegelen - formules zoals "zo waren
al die dagen van Adam, die hij leefde, 930 jaren" bewijzen, dat in den
beginne jaren en dagen hetzelfde waren. Dat de dagelijkse wenteling aan de
aarde van buiten is ingeprent, zou blijken uit de kleinere snelheid van de
wenteling van de kern (zie eerder het argument met betrekking tot het
aardmagnetisme), c1iezich sinds die tijd in zijn beweging nog niet volledig
aan die van de korst heeft kunnen aanpassen.
Voor de zondeval moet de aardbaan nog flink excentrisch zijn geweest,
hoewel niet meer zo langgerekt als een kometenbaan - het is interessant te
zien, hoe Whiston dit beredeneert: Van de aarde was toen alleen de (uiter-
aard kleine) hof van Eden bewoond. Hieruit volgt, dat zij ook niet meer beo
woonbaar kàn zijn geweest - een theo-ekonomlsch argument. Zoiets laat
zich nu gemakkelijk bij een sterk elliptische baan realiseren: voor één punt
van de evenaar (het paradijs) vallen dan middag en aphelium samen en
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middernacht en perihelium. De hitte van de dag, die toen een half jaar
duurde, werd daar getemperd door de grotere afstand van de zon - een
voordeel, waarvan andere plekken op aarde minder profiteerden. Met de
zondeval veranderde deze toestand, doordat de aarde er een dagelijkse wen-
teling bijkreeg, om een as schuin op de ekliptica, en de aardbaan hoe langer
hoe meer cirkelvormig werd.
De oorzaken van de astronomische wijzigingen, die met schepping en zonde-
val gepaard gingen, behandelt Whiston niet in detail, maar hij schijnt wel
aan te nemen, dat het uitwendige mechanische invloeden zijn geweest, te
weten de aantrekkingskrachten van andere kometen. Des te uitvoeriger be-
handelt hij de volgende katastrofe, de zondvloed. Een bij naam en toenaam
bekende komeet, die van 1680.81, die de aardbaan kruist, heeft volgens
Whiston precies ten tijde van het uitbreken volgens de bijbelse chronologie
van de zondvloed de aarde op korte afstand gepasseerd, en wel evenwijdig
met de verbindingslijn van aarde en maan, zodat die twee door de aan-
trekkingskracht van de komeet niet werden gescheiden. Het was een komeet
met een water-atmosfeer, die neerkwam op de aarde, zodat de sluizen des
hemels geopend leken. Whiston rekent na, of de staart van een komeet wel
zoveel waterdamp kan bevatten, om de aarde tot vijftien ellen boven de top-
pen der hoogste bergen te verdrinken. Maar het is op verre na niet voldoen-
de. Door de aantrekkingskracht van de komeet werden echter ook alle "fon.
teinen des groten afgronds" opengebroken - men overschatte nog lang na
Whiston de hoeveelheden water binnen de aarde.
Bij deze katastrofe werden ook de twee bewegingen van de aarde gewijzigd.
De dagelijkse beweging werd vertraagd door de massa, die de aarde van de
komeet ontving, en de jaarlijkse, doordat de baan van cirkelvormig weer in
elliptisch veranderde met behoud van de korte as. Numeriek komt het zó uit
- ik heb het niet gecontroleerd - dat voor de zondvloed het jaar uit twaalf
lunaire maanden van dertig dagen moet hebben bestaan, hetgeen strookt met
talrijke overleveringen (ten dele legendarisch, ten dele onjuiste interpreta-
ties) omtrent zulk een jaar van 12 x 30 dagen in vervlogen tijden.
Eveneens door de traditie, bijbelse en heidense, wordt Whistons blik in de
toekomst bepaald, naar een ekpurosis, een wereldbrand, de astronomische
katastrofe, die parallel zou lopen met het laatste oordeel.
Laat ik het hierbij laten, om Whiston ten slotte te confronteren met zijn
discipel van 1950, Velikovsky, wiens verhaal ik in enkele zinnen zal samen-
vatten.
In de 15e eeuw vóór Chr. rukte een komeet zich uit het inwendige van de
planeet Jupiter los en vloog op de aarde af. Deze komeet, Typhoon genaamd,
sleurde een gedeelte met zich mee van de atmosfeer van Jupiter, die uit
petroleumdampen bestaat, en van het ongediette dat op Jupiter leeft. De
komeet kwam met de aarde in botsing en raakte zijn petroleum-atmosfeer
hierbij gedeeltelijk kwijt; de petroleumdampen werden in de aardatmosfeer
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gecondenseerd en gepolymeriseerd en daarna opgeslokt door de holen en
spleten der aarde - zo zijn de aardolie-reservoirs ontstaan, die we tegen-
woordig aanboren. Het ongedierte werd speciaal over Egypte uitgestrooid,
samen met buien meteoren en gifgas. Dezelfde komeet veroorzaakte toen
ook de Egyptische duisternis, het sterven der eerstgeborenen in de huizen der
Egyptenaren en tenslotte de splijting en samenvloeiing van de Schelfzee,
waardoor Farao's leger verzwolgen werd. De zwarte wolk op de berg Sinaï
en het bazuingeschal, dat de afkondiging der Tien Geboden vergezelde,
waren van déze komeet afkomstig, de vuurzuil, die Israël de weg wees door
de woestijn, eveneens, en het manna, dat God hun als voedsel zond, was in
werkelijkheid een condensatie-product van petroleumdampen, van dezelfde
oorsprong waren trouwens de melk en honing, waarvan - volgens de
bijbel - de rivieren van het land van belofte overvloeiden.
De ontmoeting tussen komeet en aarde duurde slechts kort. De zwerver
verdween langs een uitgerekte ellips. Helaas, om de 52 jaar ontmoette hij de
aarde opnieuw en veroorzaakte nieuwe rampen, al kwam het niet altijd tot
een botsing. In de dagen van Jozua deed hij de muren van Jericho instorten,
hij strooide stenen uit over vluchtende Kanaänieten en zette tijdens de slag
met de Amorieten de omwenteling van de aarde stop, zodat de zon bleef
stilstaan te Gibeon en de maand in het dal van Ajalon. "De zon nu stond
stil in het midden des hemels en haastte niet onder te gaan omtrent enen
volkomenen dag".
Om de 52 jaar zag die komeet kans om rampen te veroorzaken - wonderen
of kastijdingen volgens het bijbels geloof. Ten tijde van de koning Uzzia en
de profeet Amos deed hij de aarde beven, en op een keer onder Hizkia
keerde hij de aardwenteling om. zodat de schaduw op de zonnewijzer van
Achaz achteruitliep - en wonder, dat Jesaja volgens de bijbel zou hebben
verricht ten aanschouwe van de zieke koning. Dezelfde komeet had tevoren
Senacherib van Assyrië genoodzaakt, het beleg van Jecusalem op te heffen.
Toen kwam de komeet namelijk in botsing met Mars, wierp hem uit zijn
baan en slingerde hem op de aarde af. Maar dat lukte hem niet zonder
kleerscheuren. Hij raakte zijn kometenstaart kwijt en wijzigde zijn lang-
werpige zwerversbaan in een cirkelvormige, tussen Mercurius en Aarde. In
de 8e-7e eeuw werd dus een wilde komeet, ontsprongen uit Jupiter, gemeta-
morfoseerd in een tamme planeet, Venus. Sindsdien is de rust hersteld in het
planetaire stelsel.
Aldus Immanuel Velikovsky. Ik heb het uiteraard beknopt verteld. Niet
alleen bijbelse wonderen worden in die trant verklaard. Alle legenden over
natuurrampen, over duisternissen, vlammen in de hemel, stilstaande en niet
opkomende zonnen, gevechten van goden en demonen in de ether, firnboel-
winters en wat dan ook, komen op rekening van die komeet en zijn zwerf-
tochten. Verhalen van Amerikaanse, Australische, Polynesische en Centraal-
afrikaanse inboorlingen, opgetekend door naarstige missionarissen, berichten
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uit Chinese bron, legenden van alle volkeren tonen aan, dat de komeet zijn
werkzaamheid niet tot Egypte en Palestina heeft beperkt, maar heel het aard-
rijk in zijn grondvesten deed schudden.
Waarom kunnen we - misschien glimlachend - Whiston als historie aan-
vaarden, en waarom zouden we - lichtelijk geërgerd - Velikovsky naar de
psychiater willen sturen? Ik zal er in 't kort nog een antwoord op geven.
Wat Whiston schreef, was wel hypothetisch, soms zelfs fantastisch, maar
desniettemin in zijn tijd discutabele wetenschap. Velikovsky's natuurkunde
van de kometen.collisies zou in geen enkel tijdperk discutabele wetenschap
zijn geweest; het meest doet ze nog denken aan een kermistent met bots-
auto's. Toen Whiston schreef, was de kritiek op de traditie, de bijbelse en de
klassieke, nog nauwelijks van de grond gekomen, men geloofde nog in de
letter van de bijbel, in Homerus en in chinese legenden, als in een kostbare
wetenschap, en men moest toen een Descartes of een barbaar zijn, om die ter-
zijde te schuiven. We zijn nu eeuwen verder. Als men tegenwoordig terzijde
schuift, wat filologisch.historische kritiek, archeologie en paleontologie ons
over de traditie hebben geleerd, dan staat men aan de zelfkant van de weten.
schap, in botsende werelden en tussen sprekende stenen, ondanks een metho-
diek, die in de tijd van Whiston discutabel zou zijn geweest.

Hans Freuden/hal
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DE BIJDRAGE VAN MARX TOT DE KENNIS
OMTRENT DE MENS

Enige inleidende opmerkingen lijken mij wel gewenst. De bijdrage van Marx
tot de kennis van de mens of, in engere zin, tot de psychologie vormt een
thema waaraan betrekkelijk weinig aandacht is besteed. Geheel in tegenstel-
ling tot Aristoteles of Spinoza, wier werken over de ethiek verhandelingen
zijn over psychologie, wordt Marx verondersteld zich nauwelijks bezig ge.
houden te hebben met de individuele mens, zijn drijfveren en zijn karakter,
maar alleen met de wetten van de maatschappij en de ontwikkeling daarvan.
Voor deze miskenning van de bijdrage van Marx tot de psychologie zijn een
aantal oorzaken aan te wijzen. Ten eerste, het feit dat Marx zijn psycholo-
gische inzichten nooit in een systematische vorm heeft gegoten; ze staan door
zijn gehele werk verspreid, maar in de juiste volgorde gezet blijkt er wel
degelijk systeem in te zitten. Ten tweede, de algemene misvatting dat Marx
alleen maar in economische verschijnselen was geinteresseerd, of het ver-
keerd uitgelegde begrip materialisme, aan de hand waarvan Marx veronder-
stelde dat de mens van nature voornamelijk wordt gedreven door de begeerte
naar economisch gewin, heeft het werkelijke beeld dat Marx had van de mens
en zijn bijdrage tot de psychologie geheel verdoezeld. In de derde plaats: De
dynamische psychologie van Marx kwam te vroeg om voldoende aandacht te
krijgen.
Freud was de eerste die een systematische dieptepsychologie ontwikkelde, en
zijn psycho-analyse werd het belangrijkste dynamische psychologische systeem.
De populariteit hiervan, die tot op zekere hoogte te danken was aan
het mechanistische materialisme van dit systeem, stond de erkenning in de
weg van wat de kern was van de humanistische dieptepsychologie die men
aantreft bij Marx. Anderzijds vormde de steeds belangrijkere rol van een
mechanistisch georiënteerde experimentele psychologie een belemmering voor
het juiste begrip van de psychologische opvattingen van Marx.
Hoe kon het ook anders? De moderne academische en experimentele psycho-
logie is vooral een wetenschap die zich bezighoudt met de vervreemde mens,
beoefend door vervreemde onderzoekers, met vervreemde en vervreemdende
methoden. De psychologie van Marx die gebaseerd is op het volle besef van
het vervreemdingsprincipe, was in staat om boven deze soort van psycholo-
gische aanpak uit te gaan, omdat hij de vervreemde mens niet beschouwde als
de natuurlijke mens, de mens als zodanig. Maar het gevolg hiervan was dat
zijn psychologie eigenlijk een gesloten boek vormde voor degenen die ge-
loven dat kennis van de mens slechts verworven kan worden via de reflexo.
logie en conditioneren. Wellicht staan de kansen nu beter voor een juist
begrip van de bijdrage van Marx tot de psychologie dan ooit te voren, deels



omdat men niet meer van oordeel is dat bepaalde essentiële ontdekkingen
van Freud nooit te scheiden zouden zijn van de mechanistische onderdelen
van zijn leer (bijvoorbeeld de libido-theorie), en deels omdat de renaissance
van het humanistische denken een betere ondergrond levert voor het begrij-
pen van de humanistische psychologie van Manc.
Gezien de lengte van dit artikel, ben ik ervan overtuigd dat ik mij niet hoef
te verontschuldigen voor het feit dat ik slechts kan trachten een korte samen-
vatting te geven van wat ik als de kern beschouw van Marx's bijdrage tot de
psychologie. Verder spreekt het vanzelf dat vele elementen van zijn psycho-
logisch denken te vinden zijn bij denkers die hem zijn voorgegaan, van wie
Spinoza, Goethe, Hegel en vooral Feuerbach slechts enkele eminente figuren
zijn in een rij van denkers, zowel in het Oosten als in het Westen.
Wanneer Marx over de psychologie spreekt als "een natuurwetenschap om-
trent de mens" (identiek met "een menselijke natuurwetenschap") gaat hij uit
van een standpunt over het wezen van de mens, dat in al zijn werk is terug
te vinden tot op de laatste bladzijden van Das Kapi/al, waar hij in het derde
deel spreekt over arbeidsvoorwaarden "die het beste passen bij en de mens
het meest waardig zijn". Terwijl Marx in zijn OkonomiJche und Philosojische
Mantukrip/e van 1844 spreekt van de "essentie van de mens" of de "soort
leven" van de mens, kwalificeert hij reeds in Deu/sche Ideologie zijn gebruik
van de term "essentie" wanneer hij zegt dat deze essentie "geen abstractie"
is; en in Das Kapi/al vervangt hij het begrip "essentie" met "het wezen van
de mens in het algemeen", niet te verwarren met "het wezen van de mens
zoals zich dat in ieder historisch tijdperk wijzigt". Hiermee heeft hij geens-
zins zijn oorspronkelijke opvatting over het wezen van de mens verlaten,
maar er juist een belangrijke verfijning in aangebracht.
Geeft Marx ons een definitie van de "essentie van het wezen van de mens",
van "het wezen van de mens in het algemeen"? Dat doet hij inderdaad. In
zijn Philosofische J\1anuskrip/e noemt Marx "vrije, bewuste activiteit" als een
karakteristiek voor de menselijke soort, ter onderscheiding van de aard van
het dier dat "geen afstand kan nemen tot de eigen activiteit ( ... ) en die
activiteit eenvoudig is". In zijn latere geschriften kan hij, na de formulering
"karakteristiek van de soort" verlaten te hebben, deze niet meer gebruiken,
maar hij blijft toch dezelfde nadruk leggen op activiteit als karakteristiek
voor het niet misvormde, niet versplinterde wezen van de mens. In Das
Kapi/al omschrijft Marx de mens als een "sociaal dier" en levert kritiek op
Aristoteles' definitie van de mens als een "politiek dier"; deze is volgens
hem "even kenmerkend voor de oude klassieke maatschappij als Franklins
definitie van de mens als een "dier dat werktuigen maakt" kenmerkend is
voor het Yankeedom". Marx' psychologie, evenals zijn filosofie, is er een
van menselijke activiteit, en ik ben het dan ook geheel eens met de opvatting
dat de beste manier om Marx' definitie van de mens te beschrijven is: een
wezen van "praxis"; daar zal ik later op terugkomen.
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Het feit dat Marx in al zijn werken van een bepaald mensbeeld uitging, zou
van weinig betekenis zijn als daar niet een zeer belangrijk aspect aan was
toegevoegd, dat kenmerkend is voor zijn psychologische theorieën. Ik doel
hier op zijn opvatting dat het wezen van de mens dynamisch, energiek is.
Hij ziet de mens als gedreven door hartstochten, of driften, waarvan hij zich
grotendeels niet bewust is. Marx introduceert een dynamÎJche plychologie.
Hieruit blijkt enerzijds zijn verwantschap met Spinoza en dat hij een voor.
loper is van Freud, en anderzijds dat zijn psychologie het tegendeel vormt
van ieder type mechanistische gedragspsychologie.
Zoals ik later meer uitgebreid zal trachten aan te tonen, is Marx' dynamische
psychologie gebaseerd op het primaat van .s mensen betrokkenheid op de
wereld, de mens en de natuur, in tegenstelling tot die van Freud. welke uit-
gaat van een geïsoleerde hom me machine.
Zijn meest algemene en toch zeef vruchtbare theorie over de driften geeft
het onderscheid aan tussen "constante" of "vaste" driften, en "relatieve"
driften. De constante driften "zijn onder alle omstandigheden aanwezig en
( ... ) kunnen slechts wat vorm en richting betreft veranderd worden door
maatschappelijke omstandigheden", de relatieve driften "hebben hun bestaan
slechts te danken aan een bepaald type sociale organisatie". Marx rangschikte
sexualiteit en honger onder de "vaste driften"; hebzucht, bijvoorbeeld, viel
onder de relatieve driften. Deze onderscheiding staat in nauw verband met
het onderscheid tussen het wezen van de mens in het algemeen en de spe-
cifieke uitingen daarvan. In het voorbijgaan wil ik er op wijzen hoe buiten-
gewoon deze scheiding tussen vaste en relatieve driften is, en dat deze ziens-
wijze alleen al een hoogst belangrijke bijdrage vormt tot de huidige discussies
over driften en instincten. Marx verduidelijkt dit onderscheid nog door er
aan toe te voegen dat "relatieve begeerten" (een ander woord voor driften)
"geen integraal deel vormen van het wezen van de mens" maar "hun bestaan
te danken hebben aan bepaalde maatschappelijke structuren en bepaalde
productie-verhoudingen" .
Hier legde Marx reeds verband tussen de relatieve begeerten en sociale struc-
tuur en de verhoudingen van productie en communicatie, en leverde zo de
grondslag voor een dynamische psychologie, die er van uitgaat dat de meeste
menselijke begeerten, en dat betekent een zeer groot deel van de menselijke
motivatie, bepaald wordt door het productieproces. Het begrip "sociaal karak-
ter" in de dynamische zin waarin ik het heb geformuleerd, is gebaseerd op
deze zienswijze van Marx.
Niet minder belangrijk dan Macx' onderscheiding tussen constante en rela-
tieve driften is zijn uiteenzetting over de dierlijke tegenover de menselijke
kwaliteit van de constante driften. En hier ligt nu juist het grote verschil
tussen Marx' dynamische psychologie en die van Freud. Wanneer hij de
"constante" driften bespreekt die volgens psycho-analitici zowel als academi-
sche psychologen bij de mens en het dier van dezelfde kwaliteit zijn, zegt
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Marx dat "eten, drinken en voortplanten natuurlijk eveneens zuiver mense-
lijke functies zijn, maar abstract gezien zijn het, wanneer ze losstaan van
andere menselijke functies en slechts doel op zichzelf zijn geworden, dier-
lijke functies". Volgens de Freudiaanse psycho-analyse, die gebaseerd is op
het principe van de geïsoleerde homme machine, wiens driften gevoed wor.
den door inwendige chemische processen met ais doel spanningen zo veel
mogelijk te verlichten, zijn de bevrediging van honger, dorst en sexuele ver.
langens inderdaad doel op zichzelf_
Wij kunnen nu overgaan tot een van Manc' meest fundamentele uitspraken
over de aard van de driften. "Die Leidenschaft, die Passion, ist die nach
seinem Gegenstände energisch strebende Wesenskraft des Menschen". In
deze uitspraak wordt hartstocht beschouwd als een relatiebegrip, betrokken.
heid. Er is geen sprake van een Freudiaans concept van instinct of drift, als
een inwendig, chemisch veroorzaakt streven dat een object nodig heeft om
bevrediging te kunnen vinden; de menselijke vermogens zelf, de Welens.
kraft, bezitten de dynamische gave om te streven naar een object waartoe ze
in een zekere verhouding kunnen staan en waarmee ze zich kunnen vereen-
zelvigen.
Het dynamisme van de mens koml in de eerste plaats voorl uit zijn behoefte
om zijn vermogens in de wereld lol uitdrukking Ie brengen en niet zozeer
uil zijn behoefle om de wereld Ie gebruiken voor hel bevredigen van zijn
fyJieke noden. Wat Marx wil zeggen is: omdat ik ogen heb, heb ik behoefte
om te zien; omdat ik oren heb, heb ik behoefte om te horen; omdat ik her-
sens heb, heb ik behoefte om te denken; en omdat ik een hart heb, heb ik
behoefte om te voelen. Kortom, omdat ik een mens ben, heb ik de mensen
en de wereld nodig. Gezien de huidige populariteit van de zogenaamde
psycho-analytische ego-psychologie, wil ik er even op wijzen dat wanneer
Marx hier spreekt van vermogens en het hanteren daarvan, hij juist niet over
het ego spreekt, maar over hartstocht, over "natuurlijke krachten en ver-
mogens die zich in de mens bevinden als neigingen en capaciteiten, als drif.
ten" over de energie die nodig is om al zijn vermogens te gebruiken.
Marx heeft talloze uitspraken gedaan die variaties zijn op het thema harts-
tocht als een categorie van betrokkenheid van de mens op zichzelf, op ande-
ren en op de natuur, en van de verwezenlijking van zijn essentiële mogelijk.
heden. In dit korte bestek kan ik er slechts enkele aanhalen. Marx zegt heel
duidelijk wat hij bedoelt met ••menselijke vermogens" die op hartstochtelijke
wijze op de wereld betrokken zijn: ••zijn menselijke relaties tot de wereld-
zien, horen, ruiken, proeven. aanraken, denken, waarnemen, voelen, ver-
langen, handelen, liefhebben - kortom alles wat hel individu met zijn zin.
tuigen kan doen is een ( ... ) actieve uitdrukking (Beläligung) van de men.
selijke realiteit". Juist omdat het object een uitdrukking is van de menselijke
realiteit, wordt dit, ditzelf, menselijk, of wals Marx het uitdrukt, "in de
praktijk kan ik mijzelf alleen maar op een menselijke wijze tot een ding ver.
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houden wanneer dat ding zich op een menselijke wijze tot de mens ver-
houdt". (In dit verband wil ik graag in het voorbijgaan de aandacht vestigen
op de fundamentele overeenkomst van deze opvatting van Marx met opvat-
tingen die men kan aantreffen bij Goethe, in het Zen. Boeddhisme en in de
christelijke mystiek).
De "driften" van de mens zijn dus een uiting van een essentiële en specifiek
menselijke behoefte, de behoefte in een relatie te staan met de mens en de
natuur, en om zichzelf te bevestigen in deze relatie. Het doel is "de een.
wording van de mens en de natuur te bereiken, het verwezenlijkte naturalis-
me van de mens en het verwezenlijkte hwnanisme van de natuur". Deze
behoefte aan zelfverwerkelijking bij de mens is de grondslag van het speci-
fiek menselijke dynamisme. De rijke man is iemand die behoefte heeft aan
"een complex van menselijke manifestaties van het leven, en tegelijkertijd de
innerlijke noodzaak, een behoefte, tot zelfverwerkelijking voelt".
Marx zag ook duidelijk het verband tussen de betrokkenheid van de mens op
zichzelf en zijn betrokkenheid op anderen. Zijn standpunt ruerover is in
essentie hetzelfde als dat van Goethe, die heeft gezegd: "De mens kent zich-
zelf slechts in zoverre hij de wereld kent. Hij kent de wereld slechts binnen
zichzelf, en hij is bewust van zichzelf binnen de wereld. Ieder nieuw object
dat wij werkelijk herkennen verschaft ons een nieuw zintuig". Uitgaande
van deze opvatting over dynamische gerelateerdheid, geldt voor Marx dat
"de rijke man iemand is die behoefle heeft aan een complex van menselijke
manifestaties van het leven en tegelijkertijd de innerlijke noodzaak, een be-
hoette, tot zelfverwerkelijking voelt". Hieruit volgt: "armoede is een pas-
sieve gebondenheid waardoor de mens een behoefte gaat voelen aan de
grootste rijkdom, de andere persoon".
Is deze gerelateerde mens met zijn energieke streven om al zijn vermogens
te gebruiken, de arbeider, of de bourgeois van de negentiende eeuw? Als het
antwoord nee luidt - en het is nee - wat voor betekenis heeft Marx'
mensbeeld dan voor het begrijpen van de mens? Is het de mens uit de
gouden tijd van het verleden, of is het de mens van de messiaanse toekomst.
visie? Het antwoord is niet eenvoudig en brengt ons rechtstreeks bij een van
de diepste en modernste theorieën van Marx' psychologische stelsel. In
tegenstelling tot het begrip geestesziekte dat in relatieve termen omschreven
kan worden als een ziekte die anders en ernstiger is dan de ziektes van de
gemiddelde mens of, uit een ander oogpunt gezien, als een ziekte die de
mens niet verhindert te produceren en te procreëren, doorzag Mane de patho-
logie van de normaliteit, de gebrekkigheid van de - statistisch gesproken -
normale mens, het verlies voor hemzelf, het verlies van zijn menselijke sub-
stantie, het niet meer zijn wat hij zou moeten zijn vanwege wat hij had
kunnen zijn.
Zo spreekt Marx over de mogelijkheid dat de mens "verloren zal gaan" in
het object mits dit geen menselijk object is geworden, dat wil zeggen, dat
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zijn verhouding tot het object niet een actieve gerelateerdheid is, vaak "toe.
eigening" genoemd. Hij spreekt over het "mentaal en fysiek ontmenselijkt"
worden van de mens of over de "verminkte" arbeider, het "brokstukje van
een mens" tegenover het "volledig ontwikkelde individu". Indien de mens,
zo luidt Marx' redenering, zich niet actief tot anderen en tot de natuur ver.
houdt, dan verliest hij zichzelf, zijn driften verliezen hun menselijke kwali-
teiten en nemen dierlijke kwaliteiten aan, en dus, zouden we kunnen voort-
gaan, aangezien hij geen dier is, wordt hij een ziek, versplinterd, verminkt
menselijk wezen. Dit nu is precies het revolutionaire en therapeutische
element in Marx' dynamische psychologie. De mens heeft in aanleg niet
alleen de capaciteit maar de behoefte zichzelf op de wereld te betrekken, en
om mens te kunnen zijn en genezen te worden moet hij deze mogelijkheid
herstellen tot verwezenlijking van een gezonde en niet pathologische vorm
van menselijk functioneren.
Marx' denkbeelden over de verminkte tegenover de volledig ontplooide
mens vormen de basis voor een nieuwe en originele zienswijze van de neu-
rose. Een belangrijke uitspraak in zijn DelltJche Ideologie luidt: "Het is
onzin te geloven ( ... ) dat men één afzonderlijke hartstocht zou kunnen
bevredigen zonder zichzei!, het gehele levende individu te bevredigen. Als
deze hartstocht een abstract, afzonderlijk karakter aanneemt, als deze als een
vreemde kracht tegenover hem komt te staan, dat wil zeggen ( ... ) als de
eenzijdige bevrediging van een enkele hartstocht - heeft dat niets te maken
met bewustzijn of goede wil ( ... ) maar met zijn; niet met het denken, maar
met het leven. Het wordt veroorzaakt door de empirische ontwikkeling en
manifestatie van het leven van het individu ( ... ) indien de omstandigeden
waaronder dit individu leeft hem slechts veroorloven één kwaliteit eenzijdig
te ontwikkelen ten koste van al1e andere ( ... ) het resultaat is dat dit indi-
vidu zich slechts eenzijdig, gebrekkig ontwikkelt". Marx spreekt hier van
vervreemde hartstochten, van hartstochten die als doel op zichzelf bevredigd
worden, zonder dat de gehele mens wordt bevredigd, dat wil zeggen, die zijn
afgezonderd van alle andere hartstochten en vandaar tegenover het individu
staan als een vreemde kracht. In een instinctpsychologie als die van Freud,
waarin normaliteit en gezondheid het resultaat zijn van de bevrediging van
juist één instinct, namelijk het sexuele instinct, is geen plaats voor dergelijke
overwegingen. In een humanistische zienswijze van hartstochten, waarin de
energie wordt opgewekt door het actieve streven van alle vermogens om hun
object te bereiken, past Marx's uitspraak over de aard van de neurose en
geestesziekten juist wel. Deze kan omschreven worden als een absolute over-
heersing, en daardoor vervreemding van een hartstocht.
Het grondbeginsel van de menselijke, dat wil zeggen, niet vervreemde of
pathologische driften, is activiteit of, zoals Marx oorspronkelijk zei, zelf.
activiteit. Wat verstaat Marx onder "activiteit"? Vanzelfsprekend bedoelt hij
daar niet mee "activiteit" in de betekenis die het hedendaagse spraakgebruik
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daaraangeeft: iets doen, bezig zijn etc. Deze activiteit is ook anders dan die
van de dieren, die "slechts kunnen handelen overeenkomstig de maatstaven
en behoeften van de soort waartoe ze behoren, terwijl de mens in staat is te
produceren overeenkomstig de bij het object behorende norm. Daarom con-
strueert de mens ook volgens de wetten van de schoonheid". Marx' opvat-
ting van activiteit komt dicht bij die van Spinoza, een creatieve, spontane
handeling die slechts mogelijk is onder de voorwaarde van vrijheid. Zo
spreekt hij bijvoorbeeld van de "spontane activiteit van de menselijke fan-
tasie, van het menselijk brein en het hart". Deze opvatting van activiteit
wordt vooral duidelijk wanneer Marx in zeer concrete termen over de men.
selijke hartstochten spreekt, in het bijzonder over de liefde. "Laten we aan-
nemen", schrijft hij, "dat de mens een mens is, en dat zijn relatie tot de
wereld menselijk is. Dan kan liefde alleen maar worden uitgewisseld voor
liefde, vertrouwen voor vertrouwen etc. Als u van kunst wilt genieten, moet
u iemand met artistieke ontwikkeling zijn; als u andere mensen wilt beïn-
vloeden moet u iemand zijn die werkelijk een stimulerend en bemoedigend
effect heeft op anderen. Elk van uw relaties tot de mens en tot de natuur
moet een specifieke uitdrukking zijn die correspondeert met het object van
uw wil, van uw werkelijke individuele leven. Als u liefhebt zonder bij de
ander liefde voor u op te wekken, d.w.z. als u niet in staat bent door de
manifestatie van uzelf als iemand die leefheeft, uzelf geliefd te maken, dan
is uw liefde machteloos en rampzalig".

Marx brengt deze actieve kwaliteit van de liefde het duidelijkst tot uitdruk.
king in Die Heilige Familie: "Herr Edgar Bauer transformeert de liefde in
een godin en wel in een wrede godin door de mens die liefheeft, ofwel de
liefde van de mens te veranderen in de mens van de liefde; zo maakt hij
van de "liefde" een wezen dat los staat van de mens. Door het veranderen
van gezegde in onderwerp wordt de mens getransformeerd in een niet-
mens. la, liefde is een menselijke activiteit, niet iets passiefs en "het is de
liefde die de mens leert waarlijk in de wereld van objecten buiten hemzelf te
geloven".
Marx' conceptie van waarlijk menselijke behoeften, dat wil zeggen, het
nodig hebben van de ander, de behoefte om alle vermogens die men bezit te
gebruiken en op adekwate objecten te richten, kan pas goed begrepen worden
als men ook aandacht schenkt aan zijn opvattingen van synthetische, onmen-
selijke en verslavende behoeften. De moderne psychologie houdt zich nauwe-
lijks bezig met de critische analyse van de behoeften; men accepteert de
wetten van industriële productie (maximale productie, maximale consumptie.
minimale menselijke wrijving), waarbij ervan wordt uitgegaan dat het feit
op zichzelf dat iemand iets begeert, het bewijs vormt dat zijn behoefte aan
het begeerde ding gerechtvaardigd is. Voor de Freudiaanse psycho-analyse die
zich slechts op sexuele behoeften concentreerde, of later op destructieve drift
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tegenover de drift tot zelfbehoud, was er geen enkele reden zich daarmee
bezig te houden.
Vanwege de dialectische aard van zijn psychologie toonde Marx daarentegen
heel duidelijk aan dat de behoeften een dubbelzinnig karakter bezitten; juist
op dit punt heeft hij de wetenschap van de psychologie het hevigst aangeval-
len. "Wat moet men wel denken van een wetenschap", zo zegt hij in de
Okonomfsche en Phflosophische MamlJk,fple, "die niet beseft hoe zeer zij
tekortschiet wanneer zij geen enkele betekenis hecht aan deze grote rijkdom
van menselijke activiteit, behalve misschien aan wat in één woord kan worden
uitgedrukt - "behoefte", "algemene behoefte"?" "Behoeften" die geen
menselijke behoeften zijn, worden heel bondig door Marx gekarakteriseerd:
"Ieder mens speruleert er op nieuwe behoeften in een ander te wekken om
hem tot nieuwe opoffering te dwingen, hem in een nieuwe afhankelijke posi-
tie te plaatsen en hem tot een nieuwe soort genoegens over te halen ( ... ).
Iedereen probeert over anderen een vreemde macht uit te oefenen om zo zijn
eigen egoïstische behoefte te bevredigen. Naarmate het aantal objecten toe-
neemt, wordt de wereld van de vreemde entiteiten waaraan de mens wordt
blootgesteld, ook groter. leder nieuw product geeft in potentie aanleiding tot
wederzijds bedrog en diefstal. De mens wordt als mens steeds "armer". ( ... )
Dit blijkt subjectief, deels uit het feit dat de uitbreiding van productie en
van behoeften een ingenieuze en altijd berekenende dienstbaarheid wordt aan
onmenselijke, ontaarde en imaginaire begeerten",
"Dientengevolge, ( ... ) heeft de productie van te veel bruikbare dingen als
resultaat dat er te veel onbruikbare mensen komen. Aan beide kanten wordt
vergeten dat verkwisting en zuinigheid, luxe en onthouding, rijkdom en
armoede, equivalent zijn."
Met deze onderscheiding tussen werkelijke en imaginaire menselijke behoef-
ten levert Marx' psychologie een van de belangrijkste bijdragen tot de leer
van de behoeften en de driften. Een geïsoleerd en hypothetisch sexueel
instinct is niet "normaal" tenzij het deel uitmaakt van het geheel van de
levensmanifestaties van de mens; zo zijn ook kunstmatig (door advertenties)
gekweekte behoeften en begeerten niet normaal, natuurlijk, gezond of men-
selijk, omdat hier sprake is van een subjectieve begeerte. De vraag hoe wij
onderscheid moeten maken tussen menselijk en onmenselijk, werkelijk en
imaginair, gunstige en verderfelijke behoeften vormt inderdaad een funda~
menteel psychologisch probleem dat noch door de psychologie, noch door de
Freudiaanse psychoanalyse ooit onderzocht zal worden omdat zij dergelijke
onderscheidingen niet kennen. En hoe zouden zij ook een dergelijk onder-
scheid kunnen maken als hun mensbeeld er een is van de vervreemde mens,
als het feit dat de moderne industrie steeds meer behoeften kweekt en
bevredigt als een teken van vooruitgang wordt opgevat, en als de huidige
opvatting van vrijheid tot op grote hoogte de vrijheid van de gebruiker
weerspiegelt om tussen velerlei nagenoeg identieke merken van hetzelfde
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verbruiksartikel te kiezen voorzover zijn middelen dit toelaten - een vtij-
heid van de gebruiker geheel anders dan de vrijheid van de ondernemer in
de negentiende eeuw? Alleen een dialectische èn revolutionaire psychologie
die door het uiterlijk van de misvormde mens heen de mens en zijn poten-
tiële mogelijkheden ziet, is in staat tot deze belangrijke onderscheiding te
komen tussen twee soorten van behoeften: op de bestudering hiervan kunnen
zich die psychologen gaan toeleggen, die niet het uiterlijk voor de essentie
houden. Ik zou er hier op wiJlen wijzen dat Marx, zodra hij dit verschil
maakt) tot de slotsom moet komen dat armoede en rijkdom, onthouding en
luxe, geen tegenstellingen maar gelijkwaardig zijn en berusten op de frustra-
ties van menselijke behoeften.
Tot dusver hebben we Marx' opvattingen van driften en behoeften in het
algemeen behandeld. Zijn er in zijn psychologie ook nog specifieke uitspra-
ken over driften te vinden? Die zijn er inderdaad, hoewel geenszins zo syste-
matisch of 20 compleet als men wel zou verwachten in een werk dat zich
voornamelijk met psychologie bezighoudt.
Er is al op gewezen dat voor Marx het begrip liefde bepalend is voor de
relatie van de mens met de buitenwereld buiten hemzelf. Het is ook be-
palend voor het denkproces; een van de voornaamste bedenkingen tegen
"Herr Edgar" in Die Heilige Familie is dat deze de liefdeshartstocht tracht
kwijt te raken om de totale nRuhe der E,kenntnis" te vinden. Marx stelt in
dit verband liefde gelijk met alles "wat leven is, alles wat onmiddellijk is,
iedere ervaring van de zinnen. iedere wereldlijke ervaring waarvan men nooit
van te voren het waarvandaan en waarheen weet (von der man nie vorher
weiss woher und wohin)". Voor zover het menselijke relaties betreft, gelooft
Marx dat "de directe, natuurlijke en noodzakelijke relatie van mens tot mens
is de relatie van man lol vrouw ( ... ) De verhouding van man tot vrouw is
de natuurlijkJle relatie van mens tot mens."
Het is zeer boeiend deze opvatting van Marx te vergelijken met de opvatting
van de sexualiteit bij Freud. Voor Freud is de sexualiteit (en in zijn latere
werk de destructief werkende doodsdrift) de belangrijkste hartstocht van de
mens. Zoals ik reeds eerder heb aangeduid, wordt deze hartstocht beschouwd
als het gebruik van de vrouw door de man om zijn chemisch opgewekte
sexuele honger te bevredigen. Als Marx Freuds leer had gekend, zou hij
deze hebben afgekeurd als een typische bourgeois-theorie van gebruik en
uitbuiting.
In Marx' conceptie van de menselijke relaties staat niet de sexualiteit cen-
traal. maar de Eros en daar kan de sexualiteit één uitdrukkingsvorm van zijn.
Eros betekent hier de specifieke aantrekkingskracht van man en vrouw voor
elkaar, een fundamentele aantrekkingskracht in alle levende substantie. Tot
1920 was er in Freuds werk geen plaats voor een dergelijke opvatting, want
voor hem was de libido mannelijk en de vrouw was alleen maar een sexueel
verminkte man. Pas daarna, toen hij zijn leer grondig had herzien, sprak.
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Freud over Eros, zonder daarbij echter zijn originele mechanistische libido-
theorie te verlaten.
Nog een fundamentele categorie in Marx' psychologie is die van het leven
tegenover de dood. Leven en dood niet in een biologisch. fysiologische, maar
in een psychologische zin. (In vele opzichten doen zich hier aanrakingspun.
ten voor met Freuds levens- en doodsdrift, maar zonder diens zogenaamde
biologische substraat of meer direct met wat ik biofilia en necrofilia heb
genoemd - liefde voor het leven en liefde voor de dood). Misschien wel
de meest klemmende vraag die door Marx wordt gesteld is of de mens,
klasse of maatschappij gemotiveerd worden door hun affiniteit tot het leven
of tot de dood. Zowel zijn afwijzing van het kapitalisme als zijn voorkeur
voor het socialisme zijn, voor zover het de emotionele achtergrond betreft,
gebaseerd op deze dichotomie. Op verscheidene plaatsen heeft Marx melding
gemaakt van deze onderscheiding, maar ik citeer hier alleen de bekendste uit
Het Kommunistisch Manifest: "In de burgerlijke maatschappij is arbeid
slechts een middel om de geaccumuleerde arbeid te doen toenemen. In de
communistische maatschappij is de geaccumuleerde arbeid slechts een middel
om het bestaan van de arbeider te verruimen, te verrijken en te verbeteren.
In de burgerlijke maatschappij heerst dus het verleden over het heden; in de
communistische maatschappij heerst het heden over het verleden". Of, zoals
hij het elders uitdrukt: de heerschappij van het kapitaal is "de dominantie
van dood materiaal over levende mensen". Eros en liefde voor het leven zijn
de twee voornaamste drijfveren van de niet-vervreemde mens. Ze zijn in.
herent aan de menselijke aard en ze manifesteren zich onder die sociale
omstandigheden waarin de mens in staat is te zijn wat hij zou kunnen wezen.
Onder de hartstochten die in een kapitalistische maatschappij worden ge-
kweekt en de mens beheersen, rekent Marx in de meest algemene zin iedere
soort van hebzucht die als substituut dient voor het gebrek aan liefde en
levenslust, en meer in het bijzonder; inhaligheid, gierigheid en genotzucht.
Zijn analyse van het ascetisme en de spaarzin van de burger uit de negen.
tiende eeuwen van de genotzucht van de mensen die zich een luxueus be-
staan konden veroorloven, vormt een mijlpaal in de ontwikkeling van een
dynamische karakterologische bestudering van de verschillende klassen. Aan-
gezien het gehele psychologische denken van Marx dynamisch is en niet
behaviouristisch-descriptief, moeten deze karaktertrekken en karakterbegrip-
pen worden opgevat in dynamische zin. Het zijn de betrekkelijk constante
hartstochten en begeerten die afhankelijk zijn van bepaalde economische en
sociale voorwaarden. Marx vertoont hierin verwantschap met het grote
sociaal-psychologische opus van Balzac, die het karakteronderzoek beschouw-
de als de studie van die "krach/en waardoor de mens wordt bewogen".
Het oeuvre van Balzac is in vele opzichten de uitwerking van Marx' psy.
chologische principes. Terloops zij vermeld dat Marx in zijn brieven aan
Engels (zie het onverkorte Duitse origineel) diepte-psychologische beschou-
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wingen over mensen geeft die, al missen ze de artistieke kwaliteit van Bal~
zac's beschrijvingen, zeker tot de beste psychoanalytische karakterschetsen beo
horen uit een oogpunt van een dialectische, humanistische psycho-analyse.

Tot slot van dit korte overzicht van Marx' psychologie van de driften, wil
ik nog vermelden dat de woede ook een van de hartstochten is die hij behan-
delt, maar vooral interessant is zijn opvatting dat woede tegen zichzelf kan
gekeerd worden, een gezichtspunt dat later een zeer voorname fundamentele
rol heeft gespeeld in Freuds psycho-analyse. Marx schreef "schaamte is een
soort van woede die men op zichzelf richt, en als een gehele natie zich wer-
kelijk zou schamen, dan zou dat net zijn als een leeuw die in elkaar duikt
voor hij springt."
Marx' bijdrage tot de humanistische diepte-psychologie kan niet naar waarde
geschat worden als men niet op de hoogte is van zijn zienswijze van het
bewuste en van zijn opvatting van de functie van het bewust~worden,
Zijn zienswijze van het bewuste is klassiek vervat in zijn welbekende uit-
spraak in Deulsche Ideologie: "het is niet het bewustzijn dat het zijn bepaalt,
maar integendeel het is het zijn dat het bewustzijn bepaalt", en later, in het
Voorwoord van Zur Krilik der polilischen Okonomie: "Het is niet het be-
wustzijn van de mensen dat hun bestaan bepaalt, maar het is daarentegen hun
sociale bestaan dat het bewustzijn bepaalt."
Wat hij in zijn eerste uitspraak "zijn" noemt, noemt hij in zijn tweede uit-
spraak "sociaal bestaan", Als voortzetter van de traditie waarvan Spinoza een
van de vroegste grote exponenten is geweest en welke, meer dan vijftig jaar
later zijn hoogtepunt vond in Freud, bestrijdt Marx de algemene opvatting
dat het bewustzijn de definitieve basis is van ieder psychisch leven. Marx
zag veel duidelijker in dan Freud dat het bewustzijn het product is van de
speciale levenspraktijk die kenmerkend is voor een bepaalde maatschappij of
klasse. Het is "van het eerste begin af een sociaal product" en evenals de taal
komt het voort "uit de behoefte aan, de noodzaak tot contact met andere
mensen. Ook al denkt de mens dat hij bepaald en gedreven wordt door zijn
eigen ideeën, in werkelijkheid wordt hij gedreven door machten achter zijn
rug om waarvan hij zich niet bewust is." Terwijl Marx reeds de term "repres-
sie" (Verdrängrmg) gebruikte in verband met de verdringing van "gewone
natuurlijke verlangens" in Deulsche Ideologie, sprak Rosa Luxemburg zeer
uitdrukkelijk, en in navolging van Manc, van de dichotomie tussen het "be-
wuste" en het "onbewuste". In een toelichting op Marx's uitspraak dat het
bewustzijn bepaald wordt door het maatschappelijk zijn, schrijft hij: "Het
onbewuste gaat vooraf aan het bewuste. De logica van het historische proces
gaat vooraf aan de subjectieve logica van de mensen die deelhebben aan het
historische proces." In een klasse-maatschappij is het bewustzijn van de mens
noodzakelijkerwijze een onecht bewustzijn, een ideologie die een schijn van
realiteit geeft aan zijn handelingen terwijl als gevolg van de tegenstellingen
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die in iedere klasse-maatschappij heersen, de ware drijfveren juist niet ratio-
neel zijn.
Mane zienswijze van het bewustzijn en de ideologie heeft hem tot een van
de meest essentiële onderdelen van zijn revolutieleer geinspireerd. In een
brief van september 1843 spreekt hij over het bewustzijn als "een ding dat
de wereld zich moet toeëigenen ook al wil het dat niet ( ... ) ons motto moet
dus luiden: hervorming van het bewustzijn niet door middel van dogma's
maar door de analyse van het mythische bewustzijn dat zichzelf zowel op
religieus als op politiek terrein niet doorgrondt.:' Slechts wanneer illusies
worden uitgeroeid en men het bewustzijn analyseert, dat wil zeggen: het be-
sef van de werkelijkheid waarvan de mens zich niet bewust is, kunnen er
sociale veranderingen plaatsvinden. Marx heeft daar vele schitterende for-
muleringen voor gevonden, zoals bijvoorbeeld: men moet "de verstarde om-
standigheden dwingen te dansen door hun de eigen melodie voor te zingen".
Of: "De eis om zijn illusies over zijn toestand op te geven is de eis tot het
opgeven van omstandigheden die illusies nodig hebben." De mens moet zich
ontwikkelen tot "teleurgesteld mens die tot bezinning is gekomen zodat hij
om zichzelf heen kan bewegen en dus rondom zijn werkelijke zon." Besef
van de werkelijkheid is voor Marx een van de voornaamste voorwaarden
voor het bereiken van sociale ontwikkeling en revolutie; voor Freud is dit
besef voorwaarde voor de therapie van geestesziekten. Aangezien Marx niet
geïnteresseerd was in de problematiek van de individuele therapie, sprak hij
niet over bewustzijn als voorwaarde voor individuele veranderingen, maar bij
de beschouwing van zijn hele psychologische systeem, zoals ik dat hier heb
trachten te schetsen, is het geenszins een tour de force hier een verband te
leggen.
Ik geloof dat als men inziet dat de mens Marx' voornaamste doelwit was, dat
dàn zijn bijdrage tot de psychologie de erkenning zal vinden die men daar
tot dusver aan heeft onthouden.

E,ich F,omm

(Verl. uil hel EngeiJ door mevr. W. F. Klein-von Baumhauer)
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IDEOLOGISCHE OORLOGEN EN EEN VREEDZAME
CO.EXISTENTIE

I

Na Hiroshima en de daarop volgende technologische ontwikkeling op het
gebied van kernwapens is er voor de mensheid een geheel nieuwe situatie
ontstaan. Deze nieuwe historische situatie kan als volgt gekenschetst
worden:
(I) De mens zal in staat zijn het grootste deel van de wereldbevolking
te vernietigen, ja zelfs de gehele beschaving. Volgens Kabn zal het in 1970
mogelijk zijn om een zogenaamde "doomsday machine" te construeren -
een apparaat dat in staat is om automatisch de wereld te vernietigen.
(11) De mens heeft de controle over zijn meest verschrikkelijke product
verloren. Terwijl enerzijds de bewapeningswedloop steeds meer vaart krijgt,
komen uit de oorden, waar ontwapeningsconferenties gehouden worden
stromen woorden, woorden en nog eens woorden naar buiten, die op zijn
best uitmonden in klaagliederen over de klok, die bijna het noodlottige
middernacht slaat.
(111) Voor het eerst in de geschiedenis is er geen afweer mogelijk tegen
deze kernwapens. Tot nu toe volgde er op iedere uitvinding van een nieuw,
krachtiger wapen, de uitvinding van het een of ander bevredigend afweer-
apparaat. Nu echter zijn zelfs de machtigste en in technisch opzicht verst
ontwikkelde landen volslagen weerloos tegen een aanval met kernwapens.
Vandaar dat men zich niet meer bezig houdt met problemen van de ver-
dediging, in de ware betekenis van dat woord, maar zich nu bezig houdt
met de vraagstukken over represaillemaatregelen.
(IV) Ten gevolge hiervan is het verschil tussen militairen en burger-
bevolking voor het eerst in de geschiedenis verdwenen. Miljoenen onschul-
dige mensen, vrouwen en kinderen zijn gijzelaars geworden als gevolg van
beslissingen van hun leiders.
(V) De huidige militaire, technische kennis stelt zulke hoge eisen aan
het tempo waarmee een beslissing genomen moet worden, dat zelfs beslis-
singen, die gaan over leven en dood van miljoenen mensen praktisch
onmiddellijk genomen moeten worden door politieke leiders. Zeker, werke-
lijke democratie heeft nog nooit bestaan, zeker niet in tijden van oorlog,
maar toch, vergeleken met tijden waarin tenminste parlementen stemden
over oorlog of vrede is een situatie ontstaan waar zelfs geen kabinets-
ministers geraadpleegd kunnen worden en die zo iedere zin ontneemt aan
de idee "democratie". 1)
(VI) Iedere beschaving is onder meer het resultaat van de strijd van de
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mens om de blinde, onbekende natuurkrachten en de sociale, niet te voor-
ziene machten te beheersen en zoveel mogelijk toevallige, onvoorziene
gebeurtenissen in het leven van volkeren en het menselijke ras als zodanig
uit te schakelen. Nu, terwijl er zoveel opzien bare ontdekkingen gedaan zijn
over de meest verborgen wetmatigheden van de natuur en er orde en
zekerheid is gekomen in het leven van de mens, juist nu wordt het voort-
bestaan van het mensdom in steeds hogere mate afhankelijk van puur toeval
(een menselijke of technische vergissing, vals alarm, een foutieve berekening
enz.) en dit te meer naarmate het goedkoper en eenvoudiger wordt in de na-
bije toekomst kernwapens te produceren. De verspreiding daarvan zal niet
tegen te houden zijn en de kans op bovengenoemde fatale vergissingen zal
toenemen. Zulk een dominerende rol van het blinde lot in het leven van de
mens voert ons terug naar de praehistorie: onze situatie is vergelijkbaar
met die van onze onwetende, primitieve voorouders, die hulpeloos afhanke-
lijk waren van puur toeval.
Als we alle aspecten van deze nieuwe situatie in één enkele formule zouden
willen samenvatten, dan kunnen we zeggen: dit is een situatie van uni-
versele en voortdurende onzekerheid voor ieder mens persoonlijk praktisch
overal en op elk moment. Natuurlijk zijn er altijd situaties en omstandig-
heden geweest. waarin de mens als in een nachtmerrie, het gevoel had,
zelfs gedurende lange tijd, aan de rand van het "niets" te leven. Maar heeft
de mens in de loop der geschiedenis de wereld niet steeds meer in zoverre
veranderd, dat hij in staat was de omstandigheden te herkennen waarin hij
zijn angst kon overwinnen en waarin hij kon gaan rekenen op de toekomst,
waar ieder gebracht offer betekenis krijgt omdat de dag nadert waarop dat
vruchten af zal werpen? Heden ten dage bevindt zich een denkend en
voelend menselijk wezen in een staat van constante angst, gedoemd voort-
durend te leven op de uiterste rand van het zijn en het niets, terwijl hij
toch door andere factoren van onze huidige beschaving niet gedwongen
wordt zich te gedragen als een ding, niet als een mens en ook als zodanig
behandeld te worden.
Hij verkeert in volledige onzekerheid over een concrete zin van de toekomst
of een volslagen afwezigheid van een toekomst en daardoor in onzekerheid
over het huidige leven zelf. Het moet duidelijk zijn, dit is niet alleen het
probleem van wel of niet blijven voortbestaan van dat flakkerende vlam.
metje dat de beschaving is, op de rand van de afgrond. Waar het vooral
ook om gaat is de kwaliteit van een bestaan in voortdurende onzekerheid.
Niets leidt zozeer tot het desintegreren van een gemeenschap, het onder.
mijnen van zijn waarden, als gebrek aan toekomstbesef.

II.

Wat is een mogelijk oplossing 10 deze situatie?
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De laatste tien jaar is reeds in brede kringen erkend, tenminste op algemeen
theoretisch niveau, dat de enige oplossing zou kunnen liggen in een uni-
verseel aanvaarde politiek van vreedzame coëxistentie wat de internationale
betrekkingen betreft. Diverse volkeren en landen hebben dit beginsel met
meer of minder enthousiasme of met enige tegenzin aanvaard, maar geen
enkele serieuze politicus of man van de wetenschap zou het in zijn algemene
vorm willen afwijzen. Sommigen hebben het aanvaard als tactische formule,
als propagandaleuze (de beweegredenen zullen we later analyseren); ande-
ren spannen zich serieus in om de uitvoering ervan veilig te stellen in het
internationale leven.
De eersten neigen er natuurlijk toe om dit begrip, n.l. vreedzame coëxis-
tentie, vooral te hanteren in zijn oorspronkelijke vage, abstracte betekenis,
terwijl de laatsten proberen het zo concreet en uitvoerbaar mogelijk te
maken. De een wenst het te hanteren in zijn letterlijke betekenis en onder
coëxistentie het slechts naast elkaar bestaan van vijandige statenblokken te
verstaan. Anderen verwerpen zulk een koude oorlog-interpretatie en kennen
aan de idee een veelomvattender, rijker betekenis toe. In Joegoslavië bij
voorbeeld bevat de voorstelling van een vreedzame coëxistentie onder andere
de volgende elementen:
1. actieve strijd voor het behoud van de vrede tegen al die machten die de
neiging vertonen andere landen te overheersen; gebruik maken van militaire
en economische middelen om bestaande privileges te handhaven en nieuwe
te verkrijgen op grond van de rechten en belangen van andere landen.
2. actieve strijd tot beschermen van de onafhankelijkheid van andere
landen en het steunen van zelfbeschikkingsrecht van alle naties.
3. steun voor volledige economische, politieke en culturele ontwikkeling
van alle landen, in het bijzonder hulp voor een versnelde economische
ontwikkeling van ontwikkelingslanden.
4. afwijzen van elke vastgestelde verdeling van de wereld in militaire,
economische of politieke blokken, wat inhoudt, een vraag naar groeiende
economische samenwerking, politieke onafhankelijkheid, vrij verkeer, alge-
meen toenemende communicatie, wetenschappelijke en culturele uitwisseling
en in het algemeen een wederzijds samenwerken van landen met verschil-
lende economische en sociale systemen en het bevorderen van een grotere
openheid tegenover de wereld als totaliteit. a)
Het is gemakkelijk te zien, dat zelfs in een zo uitgewerkte vorm het
principe van vreedzame coëxistentie nauwelijks essentieel nieuwe elemen-
ten bevat. AI deze dingen zijn reeds op de een of andere manier verwerkt
in het Charter van de V.N. en zetten in feite een lange, humanistische
traditie voort, die gebaseerd is op de philosophische ideeën van de Stoa.
We moeten er echter wel rekening mee houden, dat die openheid voor de
wereld de functie zou kunnen zijn van het peil van de technologische
ontwikkeling en de economische macht, dat over het algemeen de bereidheid
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om diverse progressieve en humanistische eisen te aanvaarden afhankelijk is
van de aard van het bestaande systeem en ideologie van de heersende
klasse in een gegeven land. Daarom moeten we, indien wij iets willen
bijdragen tot het specificeren van tenminste enkele voorwaarden die
noodzakelijk zijn voor een vreedzame coëxistentie in de praktijk, als eerste
stap een algemene factor noemen, die algemeen aanvaard zou kunnen
worden als kerngedachte over een vreedzame coëxistentie. Dit zou dan, naar
ik hoop. zijn: afgezien van het toepaJSen van geweld in internationale betrek.
kingen en non-interventie in binnenlandse aangelegenheden van andere
landen.
Ons probleem is het duidelijke verschil tussen het algemeen aanvaarden
van deze ideeën en de werkelijke situatie van de internationale politiek.
Juist diegenen, die het eens zijn met deze opvattingen en die ook in ab.
slraclo hanteren, gedragen zich in feile juist tegenovergesteld. De vraag is
nu: is de mensheid gedoemd om aan dit noodlottige verschil tussen theorie
en praktijk onafwendbaar gezamenlijk te gronde te gaan, of is er misschien
één factor die de meest recente geschiedenis beslissend heeft beïnvloed en
die. de mens bewust kan veranderen en zo een belangrijke verandering
teweeg kan brengen in de bestaande situatie.

III

Het lijkt mij, dat de beste methode om een dergelijke factor op te sporen,
zou zijn:
(1) de oorzaken te analyseren van de grote internationale crises, die
geleid hebben tot interventie van de grote mogendheden in de binnen-
landse politiek van andere landen en zelfs tot het gebruiken van wapen-
geweld;
(2) de oorzaken na te gaan van hel falen van onderhandelingen over
ontwapening, vooral in die gevallen waar beide partijen ogenschijnlijk tot
een volledige overeenstemming waren gekomen.
Een dergelijke analyse leidt ons tot de volgende condusie:
Militaire interventie van de grote mogendheden èn hun onvermogen om
een overeenstemming te bereiken, zelfs niet, toen de omstandigheden zo
gunstig als nooit te voren in de geschiedenis van ontwapeningsbesprekingen
waren, zoals bijv. in 1955 en 1966, deze twee factoren hebben een beslis-
sende invloed gehad op de aan beide kanten diep gewortelde overtuiging,
dat het werkelijke streven, dat achter alle activiteiten schuil gaat, het ver-
nietigen van de tegenpartij is, hoe dan ook, en zodra dat mogelijk is, zonder
er zelf een al te grote prijs voor hoeven te betalen.
Iedere geste van de ander, ja iedere gebeurtenis in het strijdperk van de
internationale politiek van de laatste twintig jaar, wordt derhalve in de
allereerste plaats uitgelegd en gewaardeerd naarmate de positie van de
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voornaamste tegenstander verzwakt of versterkt zou kunnen worden en wat
de gevolgen zouden zijn bij een mogelijk toekomstig conflict.
Er zijn bijvoorbeeld ruimschoots bewijzen voor, dat Chroestjew in 1956 zijn
troepen heus niet het bevel gaf om de Hongaarse rebellen aan te vallen,
omdat zij in politiek opzicht onafhankelijk wensten te zijn, nog minder
omdat zij de economische exploitatie van Hongarije wensten te beëindigen,
en zelfs niet, omdat zij uit het Warschau Pact wilden treden en de
Sovjet troepen buiten hun land wilden houden. Zij vielen Joegoslavië, dat in
1956 volslagen geïsoleerd was niet aan; in 1956 intervenieerden zij niet in
Polen; hun troepen verlieten Roemenië in 1956 en na dat jaar staakten zij
hun beheer; zij stonden aan somrruge Oosteuropese landen een aanzienlijke
politieke onafhankelijkheid toe. De werkelijke drijfveer voor hun inter-
ventie in Hongarije was de overtuiging, dat dit land ongetwijfeld kapitalis-
tisch zou worden in de gegeven situatie, met het uiteindelijke resultaat, dat
de Russen spoedig Amerikaanse troepen aan hun grenzen en bases zouden
hebben.
Wat hen dreef tot interventie in Tsjecho-Slowakije in 1968 was nog inge-
wikkelder. Misschien was de belangrijkste factor wel de vrees, dat een
nieuwe vorm van democratisch-socialisme in Tsjecho-Slowakije een diep-
gaande invloed zou hebben op de politieke en economische structuren van
de overige Oosteuropese landen. Er kan echter geen enkele twijfel over
bestaan, dat ook hier de gehele situatie beschouwd werd in het licht van
een koude oorlogs-strategie, vooral in militaire en conservatieve partij-
kringen.
De Amerikaanse interventie in Santo Domingo, Vietnam en elders waren
in de eerste plaats het gevolg van de puur ideologische overtuiging, dat
dergelijke revoluties worden veroorzaakt en aangewakkerd door de sub4
versieve activiteiten van internationale communistische agenten, die lang-
zamerhand dreigen de "vrije wereld" te vernietigen. Een verzoeningspolitiek
leidt tot niets, zoals München wel bewezen heeft en daarom is het enige
alternatief, sterk zijn en terug slaan. Natuurlijk is het werkelijke doel
helemaal niet dictatuur te voorkomen en evenmin om de democratische
regeringen weer aan het bewind te helpen. Generaal Kye is duidelijk een
dictator en zonder twijfel zal iedere regering in een verenigd Vietnam,
gekozen volgens Westerse maatstaven, communistisch zijn - daarom was
Amerika ook tegen een toepassen van de Geneefse Conventie in Vietnam.
De werkelijke reden tot interveniëren is evenmin te vinden in marxistische
verklaringen van het oude, dogmatische type: termen zoals strijd om de
bronnen van nieuwe grondstoffen, afzetgebied en goedkope mankracht.
Dergelijke cliché's zijn volslagen ontoereikend om een zo belangrijk proces
als dekolonisatie bijvoorbeeld te verklaren.
Zeker, in ieder internationaal confict, waarbij door een van de partijen
wapengeweld gebruikt is, waren er ook tegenstrijdige economische, politieke
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en andere belangen. Ideologische overtwgmgen zijn immers in de eerste
plaats uitdrukkingen van belangen. Zij zijn echter als zodanig eenzijdig,
abstract en stereotyp.
Zij zijn overwegend onbewust en daardoor oncontroleerbaar, bovendien zijn
ze veel te statisch en door de vele doctrines ook traag. Hierdoor komt het
dat een gedachtegang gebaseerd op een ideologie niet alleen nooit in over-
eenstemming met de feiten is, zij is zelden in overeenstemming met
iemands persoonlijke belangen op een gegeven ogenblik en onder bepaalde
historische omstandigheden.

IV

Indien we de lange frustrerende geschiedenis van de ontwapeningsonder-
handelingen beschouwen, dan vinden we gemakkelijk een bevestiging van
de beide theorieën, die ik zo juist genoemd heb:
(1) dat ideologische overwegingen altijd een beslissende rol gespeeld
hebben bij het formuleren van eigen voorstellen, alsook bij het waarderen
van die van de tegenstander;
(2) dat latere ervaring ruimschoots aantoont, dat veel ideologische ver-
onderstellingen helemaal niet in overeenstemming zijn met de werkelijke
belangen van beide partijen.
Wat punt 1 betreft, er waren twee gedragspatronen die kenmerkend waren
voor de vertegenwoordigers van de V.S. en de Sovjet Unie gedurende alle
besprekingen.
Het ene kwam het meeste voor gedurende de koude oorlogsperiode die
duurde tot na Stalins dood en die het beste getypeerd wordt door een
uitspraak van Bertrand RusselI :
"Ieder komt met een voorstel dat, indien het aangenomen wordt, zeker zijn
verdienste kan hebben, maar ieder zorgt er eveneens voor, dat dit voorstel
elementen bevat, waarvan hij zeker weet, dat de ander ze zal verwerpen en
geen van de partijen is bereid om ook maar tot een redelijk compromis te
komen, aangezien dat gevoeld zou worden als een laffe concessie". 3)
Als een van de vele voorbeelden van dit gedragstype zou men het plan.
Baruch kunnen noemen en de Sovjet.reactie daarop. De kern van dit
voorstel kwam hierop neer, dat er een internationale controle op de
kernontwikkeling zou komen onder toezicht van de V.N., die dan een
monopolie zouden hebben voor het delven van uranium en thorium, het
zuiveren van delfstoffen, het bezit van materialen en het bouwen en
exploiteren van fabrieken, noodzakelijk voor het gebruik van kernenergie.
Het was duidelijk dat de Russen nauwelijks toe konden stemmen in een
inspectie, die met zekerheid te voorzien was, om hun pogingen op te geven
om gelijk te komen met de Amerikaanse kernontwikkeling en geheel te
vertrouwen op de V.N., waar zij toentertijd slechts vijf van de vijftig
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stemmen hadden. Zij verwierpen dit plan botweg en eveneens het voorstel
om de bom te bannen en alle voorraden te vernietigen. De Amerikanen
vonden deze houding van de Sovjet, gezien hun superioriteit op het gebied
van conventionele wapens niet serieus en zeer onoprecht.
Zo is de hele geschiedenis begonnen. Later drongen de Amerikanen erop
aan te beginnen met conventionele ontwapening, waar zij zwakker stonden
en om eerst een overeenkomst te bereiken over de te volgen procedure van
controle en inspectie en dan pas te beginnen over het ontwapenen zelf,
wat voor de Russen altijd weer betekende het organiseren van spionage,
zonder ontwapening. In 1956 stelde Eisenhower per brief aan Boelganin
voor om de productie van iedere soort bommenbrandstof dan ook te staken,
maar het was duidelijk, dat een dergelijke stop de voorsprong van de V.S.
zou "bevriezen". Volgens Frye "ging men de tactiek, om de stop te combi-
neren met andere ontwapeningsmaatregeIen gebruiken als bescherming tegen
voortijdige overeenkomsten over andere maatregelen". 4)
De Russen van hun kant plachten aan te dringen op prioriteit van kern-
ontwapening - op welk gebied zij nog steeds de zwakste waren; als
conventionele ontwapening ter sprake kwam stelden zij altijd een deel.
ontwapening voor, bijvoorbeeld een derde of iets dergelijks (nooit gelijke
maxima) waardoor zij hun bestaande superioriteit konden handhaven; zij
drongen aan op prioriteit van het aanvaarden van beginselen, hoewel zij heel
goed wisten, hoe weinig de Amerikanen gesteld waren op dergelijke
grootse, oncontroleerbare uitspraken, die niet verder zijn na te gaan en
hoe zij juist altijd aandrongen op overeenkomsten betreffende technische
en eenzijdige problemen.
Wat ten grondslag lag aan een dergelijk gedrag aan beide kanten was een
volslagen gebrek aan vertrouwen, ja een uitgesproken wantrouwen, angst,
dat de vijand ieder ogenblik en onverwachts aan zou vallen aan de ene kant,
en aan de andere kant de wens om van een sterke positie uit te spreken en
om zich vastberaden en onbuigzaam te tonen.
Aan beide zijden werd als vaststaand aangenomen, dat men niet te maken
had met een gewone tegenstander, maar met een, die bijzonder agressief en
pervers was, de belichaming van al het kwaad, behorend tot een satanische,
een anti-wereld, die niet te verenigen is met een gewone, fatsoenlijke
wereld. Deze twee werelden moeten onvermijdelijk met elkaar in botsing
komen en één ervan zal vernietigd worden. Op deze botsing moet men
volledig voorbereid zijn en de enige manier om het te kunnen overleven is,
de eigen bewapening zoveel mogelijk uit te breiden.
In 1955 brak een nieuw, meer hoopvol tijdperk aan, voor de V.S. één van
die goede rustige perioden voor de komende verkiezingen en voor de
Sovjet een periode, waarin zij de buitenlandse, Stalinistische politiek ging
herzien en begon een soepeler, realistischer houding aan te nemen in
internationale betrekkingen. Beide partijen bezaten toen kernwapens en zij
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beseften, dat er een ,.angstevenwicht" bereikt was, dat een ademloze
bewapeningswedloop de nationale veiligheid niet zou vergroten, integen-
deel. Deze nieuwe situatie deed een nieuwe gedachte ontstaan, n.l. dat de
"anti.wereld" tenslotte toch niet aan zou vallen. Het gevolg was een
bepaalde verandering in de houding van beide partijen bij de onderhande-
lingen: wat ten tijde van de koude oorlog alleen maar een vorm van
propaganda was geweest om winstpunten te boeken in het oog van de
wereld, werd nu vervangen door een oprecht en eerlijk streven naar een
oplossing. Eenzijdige voorstellen van puur pragmatische aard, die voorbij
zagen aan de belangen van de tegenstander gingen verdwijnen. ei) Beide
partijen stelden zich op elkaar in en waren het er tenslotte over eens, dat
die uiterste tegenstellingen, waar zij vroeger zo op gestaan hadden (in de
allereerste plaats ontwapening van kern- of van conventionele wapens,
prioriteit van daadwerkelijke ontwapening op controle en vaststellen van
gegevens enz.) onafscheidbaar van elkaar behandeld moesten worden, als
punten van één geheel, dat langzaam aan afgewerkt diende te worden met
inachtneming van het evenwicht, maar toch als geheel.
En toch zijn we, behalve het partiële kem-stopverdrag van 1963 nog geen
stap dichter bij een werkelijke ontwapening gekomen, ondanks het feit, dat
we er twee keer, n.1. in 1955 en in 1960 verbazend dicht bij zijn geweest.
Als we de Engels-Franse voorstellen in de ontwapeningscommissie van de
V.N. bekijken, die in gewijzigde vorm op 19 april 1955 werden voorgelegd
en de Sovjet-voorstellen van 10 mei 1955, dan zien we de volgende over-
eenkomsten:
1) in beide werd een maximum aantal mankrachten van 1 tot anderhalf
miljoen voorgesteld;

2) beide'stelden een kemwapenstop voor, zodra de conventionele wapen-
macht teruggebracht zou zijn tot de helft;

3) beide stelden een volslagen verbod voor tot het gebruik van kern.
wapens en afschaffing van alle bestaande voorraden, zodra de conventionele
wapenmacht met vijf en zeventig procent was gereduceerd;

4) beide stelden voor om een internationale controle-organisatie in het
leven te roepen, met een eigen staf controleurs, die altijd het recht van
toegang zouden hebben tot alle objecten die onder controle stonden. 6)
Het is zonder meer duidelijk, dat de Sovjet-voorstellen het aanvaarden van
de Engels-Franse voorstellen behelsden. De Westerse gedelegeerden trokken
toen echter hun voorstellen in. Volgens Jerom Weisner was de groeiende
vrees van enkele Amerikaanse experts dat de opgegeven vaste kernwapen-
voorraden niet echt gecontroleerd kunnen worden en dat dus het probleem
van clandestiene voorraden onopgelost blijft, de werkelijke reden van dat
vreemde gedrag. ')
Maar volgens Frye verklaarden de V.S. later in dat jaar, toen de Sovjet-
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Republiek eenmaal bereid was om controle te accepteren, wat toch vol.
doende zou zijn om iedere voorbereiding voor een kernaanval op grote
schaal te ontdekken, "vriendelijk en openlijk, dat zij het afschaffen van
kernwapens niet langer wensten, maar zich eerst wilden concentreren op de
beide manieren, waarop het machtsevenwicht stabieler gemaakt kon WOf-

den ... :'.8)
De Sovjet voorstellen van 2 juni 1960 op de Geneefse ontwapenings.
conferentie en de voorstellen van de V.S. van 27 juni 1960 vertonen op.
nieuw dezelfde, verbazingwekkende overeenkomsten, niet alleen in principe,
maar ook in menig technisch detail. Vooral van belang was de erkenning
door beide kanten, dat een inh:rnationale militie binnen het kader van de
V.N. om de wereldvrede te handhaven noodzakelijk was. De Sovjet.voor.
stellen bevestigden haar bereidheid tot het toelaten van controle ter plaatse
al tijdens het allereerste stadium van ontwapening, maar specificeerden
wel de taak als een controle bij daadwerkelijke ontwapeningshandelingen
in het eerste stadium (vernietigen van projectielen en andere lanceerappa-
raten, het opheffen van militaire bases en het terugtrekken van vreemde
troepen, het vernietigen van lanceerbases enz.).
De V.S. stelden juist voor om al dergelijke operaties uit te stellen tot
latere stadia (zonder echter het terugtrekken van vreemde troepen te ver-
melden of het ontmantelen van militaire bases). Zij drongen aan op een
reductie van conventionele wapens tijdens het eerste stadium, het instellen
van een internationale ontwapeningscontrole-organisatie, het vermelden en
inspecteren van lanceersystemen en het staken van de productie van atoom-
splitsingsmateriaal, enz.
Dit bewijst opnieuw, dat de verschillen in "time phasing" zeer essentieel
zijn en dat die de oude, welbekende verschillende wijze van aanpak tonen.
Het aandringen van de Russen op ontwapening, zonder voldoende controle,
bij de Amerikanen de nadruk op inzage en controle zonder veel werkelijke
ontwapening. Iedereen weet, dat de gehele Oostelijke delegatie op 27 juni
vertrok. De indruk bleef, dat er minder belangstelling was voor serieuze
onderhandelingen en om tot overeenstemming te komen, dan uit de woorden
van teksten en voorstellen bleek.
Hoe valt het anders te verklaren, dat er ondanks de enorme risico's en
kosten waar beide grote mogendheden elkaar toe dwingen, geen gemeen-
schappelijke taal gevonden wordt?
Het is waar, zij hebben veel tegenstrijdige belangen op economisch, politiek
en ander gebied, maar die zijn toch niet van dien aard, dat zij de dagelijkse
verspilling van de beste natuurlijke bronnen en menselijke energie recht.
vaardigen, om nog maar te zwijgen over het toenemende gevaar elkaar
geheel uit te roeien. Als men al deze factoren, die onderhandelingen onmid-
dellijk beïnvloeden en het bereiken van een overeenkomst dreigen te be-
moeilijken, zoals bijv. de noodzaak om de technologie van de wapen-
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productie te verbeteren, druk van militairen en conservatieven aan beide
kanten, politieke beweegredenen (vooral het rekening houden met de
belangen van bondgenoten zoals China en Duitsland, Oost en West), beziet,
dan stuit men onveranderlijk op ideologische overwegingen. Achter alle
interpretaties, evaluaties en ook bij het nemen van beslissingen, schuilt de
vaste overtuiging, dat communisme en kapitalisme (of de zogenaamde vrije
wereld) onverenigbare sociale systemen zijn en dat iedere vorm van
samenleven slechts tijdelijk is. Het enige verschil dat er met de koude
oorlogsperiade van 1945.1955 bestaat, is dat er nu maar heel weinig goed
geïnformeerde en serieuze mensen zullen zijn aan beide kanten, die er werke-
lijk van overtuigd zijn, dat de ander elk ogenblik plotseling aan zal vallen.
Maar de meest voorkomende houding is wel, dat iedere ingrijpende ver.
andering (ook al zou die het gevolg zijn van een mogelijke ontwapening)
het evenwicht zou verstoren en de tegenstander in staat zou stellen zonder al
te grote risico's toe te slaan. 9)
Dit nu is de reden van de angst en de koortsachtige bewapeningswedloop.

v
We moeten onszelf dan ook de volgende vragen stellen:
(1) In een vreedzame coëxistentie in de huidige historische situatie werke-
lijk aanvaardbaar voor beide leidende wereldmachten?
(2) Stel dat dat inderdaad zo is, is er dan werkelijk een vreedzame co-
existentie mogelijk in een klimaat van koude oorlog?
Wat de eerste vraag betreft, daar hoeft niet veel over gezegd te worden.
Indien het streven van één van de grote mogendheden in werkelijkheid het
beheersen van de wereld is zodat een politiek van vreedzame coëxistentie
voor haar onaanvaardbaar is (hoewel zij het een handig propaganda-motto
kan vinden en op grond daarvan er ook over spreekt), dan zijn we met ons
allen veroordeeld. Iedere strijd voor de vrede is dan slechts uitstel van
executie. Geen enkele bespreking zal leiden tot ontwapenen en zonder ont-
wapening zal ongetwijfeld een van die bommen op zekere dag gelanceerd
worden. Maar ondanks het feit, dat er aan beide kanten in bepaalde groepen
en kringen over wereld.democratie en wereld.socialisme gedacht wordt in
termen van militair geweld en wereldheerschappij, en ondanks het feit, dat
de grote mogendheden zich ook van tijd tot tijd zo gedragen, toch zijn hun
strategieën gebaseerd op de optimistische ideologische veronderstelling: onze
wereld is de beste en moreel superieur. Het kwaad (communisme of kapita.
lisme) heeft geen enkele historische toekomst omdat het slecht is en der-
halve tot ondergang gedoemd, zelfs zonder militaire interventie. Maar zolang
het op aarde bestaat, zal het de neiging vertonen ons te willen vernietigen en
wij moeten onszelf daartegen beschermen. Door dit optimisme en deze 5tra.
tegie, van beide partijen, die vooral op de defensie is gericht, is er plaats
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voor een betrekkelijk oprecht aanvaarden van het principe van een vreed-
zame coëxistentie, tenminste in de algemene, zwakke vorm. Zelfs iemand,
die sceptisch staat tegenover deze hypothese, dat de voornaamste factoren aan
beide kanten optimisme en een op de defensie gerichte strategie zijn, zou toch
toe moeten geven, dat er maar heel weinig verstand voor nodig is om te
kunnen zien, waar een politiek, vergelijkbaar met die van een van de fascis-
tische mogendheden uit de tweede wereldoorlog, toe zou leiden. Om de
tegenstander niet eens een dergelijk minimum aan gezond verstand toe te
kennen, zou op zich zelf al een geval zijn van ideologisch denken.

VI

De interessantste vraag blijft dus (2). Is het mogelijk om een vreedzame
coëxistentie te bepleiten en te zelfder tijd een ideologische oorlog te voeren?
Het komt me voor, dat de ervaring en een theoretische analyse wel bewezen
heeft, dat dit eenvoudigweg onmogelijk is.
Met het voeren van een ideologische oorlog bedoel ik niet het verkondigen
van de mening, dat een bepaalde vorm van samenleving moet falen in econo-
misch, politiek, moreel en in andere opzichten, evenmin Jat volgens mijn
maatstaven en waardering een ander systeem te verkiezen valt. Als we met
"ideologie" een theorie bedoelen over een vaststaand ideaal: keuze van
waardebepalingen, een toekomstbeeld, waar we ons voor willen inzetten en
derhalve een critische houding tegenover bestaande sociale werkelijkheden
- iedereen heeft een uitgesproken mening, of zou dat moeten hebben over
dit soort dingen -. Ideologie in deze zin is, verre van blind en irrationeel,
juist een voorwaarde voor iedere "ratio" en de voorstelling die we hebben
van de "ratio" houdt nauw verband met onze doelstellingen en uiteindelijke
waarden.
Ongelukkigerwijs dekt de term ••ideologie" over het algemeen een geheel
andere vorm van denken en gedragen, het is er n.1. kenmerkend voor, dat
onze groepsbelangen, emoties en zelfs soms irrationele, blinde, animale drif-
ten, in de vorm van bestaande uitspraken, die de indruk wekken te slaan op
de bestaande feiten, aanvaard worden als onbetwistbare waarheden. In die
zin zijn alle ideologieën gevaarlijk, omdat zij illusies en vooroordelen schep-
pen; zij zijn altijd conservatief, omdat het nu eenmaal hun functie is om de
belangen van diverse sociale élites te rationaliseren en te behoeden en daar
zij al te star zijn, lopen ze achter de feiten aan. Aangezien zij eerder geba-
seerd zijn op belangen en emoties dan op objectieve waarnemingen en
critisch denken, neigen zij er steeds weer toe een dualistisch beeld van de
samenleving te ontwerpen en de wereld te zien in scherpe tegenstellingen,
zwart-wit, goed-kwaad.
Een dergelijk extreem gesimplificeerd dualisme is niet aiieen het gevolg van
een volslagen gebrek aan objectiviteit van diegene wier belangen en behoef.
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ten het zou moeten behartigen, maar tevens een gevolg van het simpele
psychologische feit, dat de grote massa alleen in beweging gebracht kan
worden, door simpele, gemakkelijk te begrijpen en emotioneel geladen
ideeën. In deze tijd van grote sociale veranderingen en de in sterke mate toe~
nemende mogelijkheid om de zielen van simpele mensen te winnen, wat te
danken is aan de ontwikkeling op het gebied van de massamedia, is het niet
verwonderlijk dat de wereld letterlijk overstroomd wordt door de meest be-
ledigende infantiele producten van ideologisch denken. Het is onnodig
verder hierop in te gaan, om te bewijzen hoe gevaarlijk en onverantwoor-
delijk dergelijke zwart.witte, strijdlustige voorstellingen van quasi-werkelijk-
heden zijn in een wereld die vol zeer destructieve wapens is.
Het zou irreëel zijn te denken, dat er enige macht ter wereld in staat zou zijn,
binnen een redelijk tijdsbestek ideologieën te doen verdwijnen of, zo ze
behoren tot het gevaarlijke soort als onder (2) vermeld, te veranderen in
rationele, op wetenschappelijke inzichten gebaseerde typen als onder (1).
Ideologieën zijn een deel van onze wereld, zij lijken alleen maar schimmig,
als men ze beschouwt uit een rationeel theoretisch standpunt, omdat ze zo
weinig afspiegelingen zijn van de werkelijkheid. Maar ze zijn zo stevig ..ver~
ankerd" in die werkelijkheid, daar ze de ui/drukking zijn van de belangen
en wensen van diverse sociale groeperingen en ook omdat ze richtlijnen zijn
voor de activiteiten van zoveel mensen, dat ze inderdaad de macht hebben
van materiële middelen.
Wat is hier aan te doen?:
1) duidelijk maken dat geen mens in de huidige historische omstandig-
heden kan verwachten om èn in leven te blijven èn vast te houden aan alle
uitgesproken kenmerken van zijn ideologie, met alle daaraan verbonden
agressie, angsten en wantrouwen tegenover zijn ideologische tegenstander;
2) op een simpele en overtuigende manier aantonen wat er niet waar is in
deze gespletenheid en welke elementen van gemeenschappelijk belang zijn -
zonder echter van hem te eisen, dat hij zijn eigen ideologie helemaal opgeeft,
noch zijn voorkeur voor de éne vorm van samenleving boven de andere.
Punt 1) is nu duidelijk, naar ik hoop. Ik kan hier vele auteurs citeren, die tot
dezelfde conclusie zijn gekomen. jerom Weisner zegt bijv. "Ervaring toont
aan, dat individuele projecten en voorstellen hoe veelbelovend ook, altijd
gewaardeerd zullen worden in een negatieve geestesgesteldheid, die geboren
is uit vrees". 10)
William Fox levert commentaar op de wijdverbreide opvatting in de V.S.:
"dat je de Russen niet kunt vertrouwen", en hij vervolgt: "Vertrouwen -
een eerste vereiste om samen te werken en tot een overeenstemming te
komen - bestaat nauwelijks tussen de eerste mogendheden van deze tijd .. :'
en hij vervolgt: "Gebrek aan vertrouwen drijft hen ertoe zo scherp te onder-
handelen, dat zij slechts schoorvoetend, heel aarzelend, tot overeenstemming
komen". ")
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Zelfs Herman Kahn, die met zijn al te optimistische en pedante berekeningen
over de mogelijke uitkomst van een kernoorlog en met zijn waarschuwingen
tegen ontwapening en wapencontrole niet bepaald een goede dienst heeft
bewezen aan het scheppen van een nieuw internationaal vertrouwensklimaat,
heeft toch volkomen gelijk als hij zegt: "Het voornaamste dat de Sovjet Unie
en Amerika van elkaar te vrezen hebben is de vrees zelf" en hij besluit.
"Het is hoogst onwaarschijnlijk dat de wereld kan blijven bestaan met een
wapenrace die tientallen jaren voortduurt". 12)

VII

Wat (2) betreft, de hier volgende elementen in de Sovjet- en in de Ameri-
kaanse ideologie lijken mij zeer gevaarlijk, aangezien ze helemaal niet be-
vestigd zijn door de feiten en overbodig uit het gezichtspunt van de werke-
lijke belangen van het Russische en Amerikaanse volk:
In de Sovjet-ideologie:
a) Een nieuw sociaal stelsel neemt onherroepelijk de plaats in van het
oude en wel op een revolutionaire wijze. Het is daarom uitgesloten, dat het
oude stelsel zich zou kunnen aanpassen en in gewijzigde vorm zou voort-
bestaan.
Wat hier logisch uit volgt is, hoewel dat nooit expliciet gezegd wordt, dat
een vreedzame coëxistentie een voorbijgaand fenomeen is. Deze theorie
wordt bevestigd door vroegere gebeurtenissen, vooral in de periodes van
overgang van slavernij naar feodalisme en van feodalisme naar kapitalisme.
Toch schijnen veel factoren in het huidige overgangsstadium er op te wijzen,
dat de twee grote sociale stelsels zich bij elkaar aanpassen en geleidelijk op
nogal verrassende wijze, veranderen (de toenemende rol die de staat speelt
in beide stelsels, het invoeren van "planning" en de diverse sociale voor~
zieningen bij het kapitalisme; nadruk op "markteconomie" en groeiend privé.
eigendom bij het socialisme, enz.).
b) Aangezien het kapitalisme ten ondergang gedoemd is, heeft het geen
andere keus, hoe wanhopig het er ook voorstaat, dan om met alle middelen
het rad der geschiedenis tot staan te brengen. Daarom zal het ook ongetwij-
feld pogen, zodra de gelegenheid zich voordoet, het leidende socialistische
land te vernietigen.
Deze generalisatie laat zich wederom met feiten staven. Tot dusver was het
een wet in de geschiedenis, dat elke revolutie gevolgd werd door een tegen.
revolutie. Ook in Rusland was er van 1917-1922 een tegen-revolutionaire
interventie. Er kan evenmin twijfel over bestaan, dat de opkomst van het
fascisme en het voorbereiden van een aanval op de Sovjet Unie direct of
indirect gesteund werd door bepaalde kringen in het Westen. Het gematigd
kapitalisme heeft echter zo een vitaliteit getoond en het is op zo'n verrassen.
de manier in staat om productiemiddelen te produceren (wat volgens de
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marxistische theorie het voornaamste criterium is van vitaliteit), dat het hele-
maal niet duidelijk is ofl waaroml en hoe dit zo veranderde sociale stelsel
zou moeten verdwijnen.
En zelfs als het wel zou moeten, dan zijn hun heersende klassen er zich toch
niet van bewust, wat het enige is dat telt, als we hun gedrag willen voor-
spellen.

c) Aangezien vooruitgang slechts mogelijk is door strijd en ieder machts-
evenwicht betrekkelijk is, moet een onvervalste revolutionair altijd militant
zijn en nooit compromissen sluiten. Hij kan weliswaar zijn vurige revolutio-
naire ijver niet meer tonen in een gevecht, maar er is geen enkele reden om
zich op ideologisch gebied in te houden.
Filosofische postulaten rechtvaardigen hier geen enkele conclusie. Strijd en
concurrentie kunnen onder andere zeer edele en creatieve vormen aannemen.
De militante ideologie, die de laatste twintig jaar door veel apparatchiks en
propagandisten werd aangehangen, vertoonde zeker geen spoor creativiteit;
dit ontbreken aan creativiteit gaat meestal hand in hand met zo'n uitgespro-
ken dogmatisme en intellectuele starheid.

In de Amerikaanse ideologie:

a) Internationaal communisme is een samenzwering tegen de vrije wereld.
Communisten willen alle landen veroveren en zij zullen dan ook waar en
wanneer zij dat kunnen aanvallen. Als het hun niet lukt openlijk aan te
vallen, zullen zij agenten gebruiken om de macht te grijpen door subversieve
activiteiten.
Dat zelfs dit stuk onzin door feiten bewezen kan worden, bewijst alleen de
wijsheid van een HegeI, die eens gezegd heeft, - dat er geen stelling zo
dwaas is of er kan wel een bewijs voor geleverd worden -.
Het is een feit, dat in sommige Oost-Europese landen tijdens het laatste
stadium van de tweede wereldoorlog het socialisme geïntroduceerd is vooral
door de activiteiten van het Rode Leger, dat die landen van de Duitse bezet.
ting bevrijdde.
Het is ook een feit, dat er wel communisten in de V.S. en elders voor de
Sovjet Unie spioneerden. Maar om aan die enkele feiten fundamentele prin-
cipes te ontlenen zou onder meer een aanzienlijk gebrek aan historische zin
beduiden. Het is juist een wezenlijk deel van de theorie van Marx en van
de denkwijze van iedere ware revolutionair dat een werkelijke socialistische
revolutie alleen kan ontstaan als resultaat van een binnenlandse strijd om de
macht, een binnenlandse verandering, nooit echter als gevolg van vreemde
interventie. Dat is dan ook juist het proces dat plaats vindt in veel Aziatische,
Afrikaanse en Zuid amerikaanse landen, waar toestanden heersen van diepe
ellende en corruptie. De leiders van de bewegingen daar, verre van iemands
agent te zijn, streven naar volledige onafhankelijkheid, ook onafhankelijkheid
van hun bondgenoten.
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b) Mensen, die onder het communisme leven, zijn slaven. Het is onze
morele plicht om hen, waar we kunnen te helpen en vooral om alle andere
naties te beschermen tegen werkelijk gevaar.
Deze bereidheid om andere volken tegen hun wiJ gelukkig te maken en de
rol op zich te nemen van een soort universele politieagent (zonder enige
volmacht van een wereldorganisatie) is bijzonder gevaarlijk. Maar zelfs zon-
der dat, wie kan beoordelen of mensen met volkomen andere tradities, ge.
woontes en behoeften, in volslagen andere omstandigheden enz. beter af
zouden zijn met datgene wat wij, met onze normen hun opdringen, dan met
wat zij al hebben of trachten te bereiken. Daarom is het gedrag van de
Boeddhisten in Vietnam zo raadselachtig voor veel Amerikanen. De enig
mogelijke oplossing is dat het aan een ieder overgelaten wordt om zelf te
beslissen of hij een gegeven regering steunen of er tegen vechten wil. Er
schuilt tenslotte wel enige wijsheid in de idee van een filosoof, dat ieder volk
de regering heeft, die het verdient.
c) De ervaring van München en Pearl Harbour toont aan, dat het gevaar-
lijk is en zonder enig effect, om zachtmoedig te zijn tegen communisten en
te pogen hen tevreden te stellen. Wij moeten stevig op ons standpunt blijven
staan en een limiet stellen, waarbuiten we geen enkele concessie moeten doen,
zelfs niet als dat oorlog zou betekenen.
Het is zeer goed te begrijpen, waarom de schokkende ervaring van München
en Pearl Harbour de Amerikanen, die op het ogenblik aan het bewind zijn,
zo diep in hun ziel gegrift staat. Hier hebben we nu echter een geval van
misleidende analogie. HitJer en Japan waren beiden begerig naar ruimte en
delfstoffen. Hun interesse lag in de eerste plaats in een uitbreiding naar
buiten, iets dat hun ideologie duidelijk weerspiegelt. De Sovjet Unie heeft
meer ruimte en natuurlijke hulpbronnen dan zij verwerken en gebruiken kan.
Haar voornaamste interesse ligt op het gebied van interne groei en evolutie
- iets dat werkelijk volgt uit de marxistische ideologie, die fundamenteel
een ideologie is van interne sociale hervorming.

VIII

De conclusie is dus, dat als we werkelijk een vreedzame co-existentie wensen
en in leven willen blijven, we op moeten houden met een ideologische
oorlog.
Er is veel gepraat; of vertrouwen een voorwaarde of een gevolg is van
wapencontrole en ontwapening. Als we de vraag zo stellen leidt dit nergens
toe. Het hangt af van andere factoren. Sommige van deze factoren zijn tè
bepaald, objectief en liggen buiten onze macht, om door onze handelingen
binnen een redelijke tijdsduur te veranderen. Dat zijn bijv. de tegenstrijdige
economische en politieke belangen, de druk van conservatieve en militaire
stromingen in beide stelsels, de ontwikkeling van de militaire technologie -
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wat op zichzelf het probleem van de veiligheid in toenemende mate gecom-
pliceerd maakt. Bij al deze betrekkelijk constante factoren is er een, belang-
rijke, variabele, die misschien door onze activiteiten voldoende veranderd kan
worden, en dat is de ideologie. Niets kan er aan het feit veranderd worden,
dat ideologieën de menselijke geest vormen en de handelingen van miljoe-
nen mensen besturen. Maar iets kan er veranderen in de manier waarop dat
gebeurt en dat is, voor zover ik het kan bekijken, de enige grote verandering
in de huidige situatie die het noodzakelijke minimum aan wederzijds ver-
trouwen kan herstellen en een hulp kan zijn bij het creëren van een nieuwe
atmosfeer, een nieuwe wijze van denken en benaderen van gebeurtenissen op
deze zo gecompliceerde wereld. Dit is precies wat gevraagd werd in de eerste
Pugwash-verkIaring: "Wij moeten leren om op een nieuwe wijze te denken.
We moeten Ieren om onszelf niet meer af te vragen, welke stappen er gedaan
.moeten worden voor een militaire overwinning voor onze eigen groep, zulke
stappen kunnen er niet meer gedaan worden: de vraag, die we onszelf moe-
ten stellen luidt: welke stappen kunnen er ondernomen worden om een
wapenwisseling te voorkomen, waarvan de uitkomst voor alle partijen ramp-
spoedig zal zijn?" 18)
Die elementen die in tegenspraak zijn met het principe zelf van een vreed-
zame coëxistentie moeten geëlimineerd worden uit de bestaande ideologieën:
zij zijn verouderd en beantwoorden niet aan de feiten en corresponderen
evenmin met de belangen van hen, die ze aanhangen.
Zelfs alleen een puur theoretische herwaardering van de bestaande ideolo-
gieën, een critische analyse en het verwerpen van alle zwart-wit tegenstellin-
gen zou al een zeer waardevolle bijdrage zijn.
Van nog veel meer belang zou het zijn, als er gezocht werd naar gemeen-
schappelijke belangen, als de communicatie op alle niveaux toe zou nemen en
er een nieuw klimaat van gezamenlijke betrokkenheid zou kunnen ontstaan.
Het klassieke Latijnse spreekwoord moet een nieuwe vorm krijgen:
"Si vis pacem} para pacemH

•

AI. Markovi<

(V "I. lIil hel EngelJ door mevr. S. M. V. ReiIJma.Bakk,,)

1) Philip Noel Baker heeft volkomen gelijk als hij - op Kahn.s constateren dat
de Vereniging Staten en de Nato slechts met grote schroom de mogelijkheid
2 miljoen slachtoffers te maken onder ogen zouden willen zien als zij daardoor
een onverwachte aanval zouden kunnen voorkomen - het volgende hierbij aan-
tekent: "Wie hebben dat beslist? Het kabinet van de Verenigde Staten, de Nato-
landen? Hun congres of hun parlementen? De kiezers? Dr. Kahn vertelt dü niet,
maar ik ben er vast van overtuigd, dat geen enkel kabinet van welk democratisch
land ook besloten heeft een oorlog te riskeren, waarin de verliezen zo groot zou-
den zijn". (Arms Control, Disarmament and National Security. uitgegeven bij
D. G. Brennan, N.Y. 1961: blz. 454).
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2) Toespraken van vertegenwoordigers van Joegoslavië in de twintigste assemblee
van de V.N. 1965, blz. 3.4.

3) Bertrand RusselI, Has man a future; Penguin Books, 1961, blz. 32.
4) William R. Frye, Characteristics of Recent Arms Control Proposals and

Agreements, (Arms Control, Disarmament and National Security) uitgegeven
bij D. G. Brennan, N.Y. blz. 77.

5) Natuurlijk waren er uitzonderingen, bijv. toen Eisenhowers "Open Skies" plan
werd voorgesteld op de topconferentie in 1955, of toen de Russen er op
aan bleven dringen, dat er eerst overeenkomst moest zijn bereikt over algemeen
politieke vraagstukken, voordat er over technische details gediscussieerd kon
worden.

0) Philip Noe! Baker, The Arms Race, Londen, 1958.
T) Jerom Weisner, Comprehensive ArmI limi/aJion Sys/ems, (Arms Control, Dis.

armament and National Security), N.Y. 1961, blz. 228.
8) William R. Frye, op. cit. blz. 76.
9) "Men ging geloven, dat de S.U. het Westen aan zou vallen, zodra zij meende

militair superieur te zijn; haar intenties zouden gelijk worden aan haar capa..
citeiten. Van dit gezichtspunt uit bekeken, zou ook de geringste achterstand
van het Westen in militaire macht de hel doen ontbranden".
(Blaelceu, Studies of War, Edinburgh 1962; blz. 94).

10) Jerom Weisner, Op. cit. blz. 199.
11) William Fox, PoliJi(al and DiplomaJÎ& Prerequisi/eI of Arms Control, "Daedelus"

1960, blz. 1005.
13) S/anford Researrh InslÎ/ute lournal, Stanford, vierde kwartaal, no. 3, blz. 139.

140.
13) Bertrand RusselI, Albert Einstein, An Appeal for /he Abo/ilÎon of War, sept.

1955, (The A/omi( Age), uitg. by Grozius en Rabinowitch, N.Y. 1963.
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MARXISME EN HUMANISME

1.

Is marxisme een vorm van humanisme? Het merendeel van hen, die zich als
marxisten beschouwen zouden op deze vraag een bevestigend antwoord
geven. Zeker, sommigen zouden er bij zeggen, dat humanisme niet een van
de belangrijkste karakteristieken is van het marxisme, en velen zouden met
meer vuur "bourgeois" - en "abstract" .humanisme gaan critiseren dan dat zij
"socialistisch" en "concreet" -humanisme zouden uitwerken. Maar het zou
wel erg moeilijk zijn om marxisten te vinden, die humanisme zonder meer
zouden verwerpen.
Zelfs zij, die volhouden dat Marx een "anti.humanist" was, verzachten
hun stelling door het woordje "theoretisch" in te voegen, waarmee zij
toegeven, dat Marx een "practisch" humanist was, of tenminste zou heb-
ben kunnen zijn. Zo zou het, als we de uitspraken van hen die zich
marxist noemen voldoende geargumenteerd vinden, gemakkelijk te be-
wijzen zijn, dat marxisme een soort humanisme ÎJ. Maar als nu de ver-
wantschap tussen marxisme en humanisme eens afgeleid zou kunnen worden
van de essentie van hun leerstellingen, in tegenstelling tot de autoritaire
uitspraken erover? En wat moet men er van denken als er onder hen, die
beweren marxist en humanist beide te zijn, enkelen of zelfs velen zijn,
die noch marxist noch humanist zijn?

2.

Er was (en er is nog altijd) een aanzienlijk aantal marxisten die volhielden
humanisten te zijn (zelfs ..echte" humanisten) en die desalniettemin de
wezenskenmerken van het humanisme in theorie betwistten en in de prac-
tijk onmenselijke handelingen voorstonden.
Betekent dit niet, dat wij onderscheid dienen te maken tussen twee
fundamenteel verschillende vormen van marxisme: de niet-humanistische
en de humanistische? De taal is geduldig genoeg om zelfs een dergelijk
misbruik van haar toe te staan. Wat echter soms een niet-humanistische
tendens genoemd wordt in het marxisme kan beter stalinisme genoemd
worden. En stalinisme is niet' een vorm van marxisme, het is eerder een
vorm van anti-marxisme. Om het zo kort mogelijk te stellen, marxisme is een
filosofie van de vrijheid en stalinisme is een "filosofische" rechtvaardiging
van slavernij. Sterker nog: stalinisme is niet alleen een "filosofie" maar
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ook een werkelijke strijd tegen de vrijheid en een ondersteunen van
onvrijheid. Vanzelfsprekend is niet iedere theoretische rechtvaardiging of
het daadwerkelijk bevorderen van onvrijheid "eo ipso" stalinisme. Stali.
nisme is die vorm van reactionaire theorie en practijk, die pretendeert
socialistisch te zijn en poogt dit met citaten van Marx te ondersteunen.
Ik heb eens stalinisme gekarakteriseerd als "zelf.vervreemd marxisme" en
ik ben er nog steeds van overtuigd, dat dat juist is, tenminste, als het op
de juiste manier begrepen wordt. Met "zelf-vervreemd marxisme" bedoel
ik niet een verworden vorm van het marxisme, marxisme met bepaalde
deformaties en afwijkingen. Ik bedoel er iets mee, dat wezenlijk anders is,
een pseudo-marxisme dat poogt te lijken op marxisme, maar dat er in
werkelijkheid een negatie van is.

3.
Volgens stalinisten is de marxistische filosofie een "dialectisch en histo-
risch materialisme". In de kern van hun opvattingen over dialectisch
materialisme vinden we begrippen zoals "materie", "natuur", "geest", "be-
wustzijn", "universele verbondenheid" en "beweging". In het "historisch
materialisme" draait alles om "maatschappij", "materiële levensvoorwaar-
den", ••productie middelen", enz. Noch het dialectisch. noch het historisch
materialisme zoals het door de stalinisten wordt opgevat, bevat één woord
over de mens als mens. Ja, er zijn zelf stalinisten die volhouden, dat men
niet kan spreken van de mens als mens, omdat de mens als zodanig een
lege abstractie is.
Anti-stalinistische marxisten hebben op overtuigende wijze aangetoond dat
de mens, die niet voorkomt in de stalinistische versie van de marxistische
filosofie, juist in het middelpunt staat van de authentieke filosofische
gedachte van Marx. Marx' eerste zorg in zijn filosofie is niet een definitie
van de geest of de materie, maar de bevrijding van de mens, de kwalita-
tieve verandering van de wereld, waarin "een generaal of een bankier een
grote rol spelen, maar de mens (de mens als mens) daar tegenover maar
een heel geringe rol."

4.
Hoewel het stalinisme expliciet iedere filosofische discussie over de mens
verwerpt, heeft het toch een bepaald concept over de mens, n.1. de mens
als ••anima! faber" (gereedschap-makend dier) en ••economisch dier". Een
dergelijk concept is ten onrechte aan Marx toegeschreven. Deze betoogt
echter, dat een mens niet alleen van een dier verschilt op één bepaald
gebied, maar in zijn hele wezen en structuur. Een mens is noch een
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"redelijk" dier noch een "animal faber", de mens is "praxis" 1) En de
mens is "praxis", betekent: de mens is een vrij scheppend en zelfscheppend
wezen. Dit houdt niet in, dat ieder mens altijd creëert. Maar een mens is
pas werkelijk mens wanneer hij trouw is aan zijn creatieve essentie, als hij
open voor de toekomst staat en als hij zich bewust is van zijn historische,
menselijke mogelijkheden en daardoor nieuwe en betere wil scheppen.

5.
Door vrije creativiteit te ontdekken als de wezenlijkste mogelijkheid van de
mens, analyseerde Marx tezelfdertijd het wezen en de belangrijkste vormen
van zelf.vervreemding. Door aan te tonen, dat de toenmalige klasse-
maatschappij een samenleving was van de zelf.vervreemde mens, was Marx'
theorie niet alleen een eis tot revolutionair veranderen van de wereld, het
was tevens een daad van verandering. Door de tijd, die is voorbijgegaan
sinds Marx, is dit probleem, dat hij als eerste gezien heeft, niet opgelost,
maar nog verdiept en scherper geworden. In een tijd waarin onmenselijk-
heid op een beschaafde manier wordt toegepast en waarin de fantastische
vooruitgang van wetenschap en techniek vervreemdt van de mens, en
steeds grotere angsten en problemen voor de mensheid oplevert, is de
humanistische gedachte van Marx actueler dan ooit.

6.
Er zijn mensen die volhouden, dat slechts de "jonge onrijpe" Marx een
humanist was. De theorie van de vervreemding is echter niet alleen een
centraal thema van de vroege geschriften van Marx, nee, het is eveneens
de leidende idee van al zijn latere werk. De opvatting van de mens als "uit-
voerder" - (de mens is "praxis") - is geen ontdekking van de "oude"
Marx, we vinden dit al uitgewerkt bij de "jonge". De "jonge" en de
"oude" Marx zijn essentieel één en de zelfde: Marx de strijder tegen
zelfvervreemding, ontmenselijking en uitbuiting, Marx de voorvechter van
de volle ontplooiing van de menselijke mogelijkheden, van de afschaffing
van de klassemaatschappij en van het tot stand komen van een gemeen-
schap waaarin "de vrije ontplooiing van ieder persoonlijk een voorwaarde
is voor de ontplooiing van allen".

7.
Het vraagstuk van de mens staat in het middelpunt van Marx' gedachte;
de bevrijding van de mens was zijn hoogste doel. Toch kan de marxistische

1) "praxis" is niet vertaald, omdat het meer betekent, dan practijk alleen. Het is
een typisch marxistisch begrip.
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filosofie niet beperkt worden tot humanistische anthropologie. Als we
zeggen dat de essentie van de mens "praxis" is, dan maken we gebruik
van het metaphysische begrip "essentie" en als we zeggen dat de mens een
wezen is, dat zijn menselijke (of onmenselijke) potenties verwezenlijkt,
dan gebruiken we modale categorieën ("mogelijkheid", "werkelijkheid",
"noodzakelijkheid"). Als we spreken over het heden, verleden en toekomst,
verwijzen we naar de tijd.
Manc' gehele werk als strijd voor de mens, die zich kan realiseren als een
wezen van de "praxis", vooronderstelt een onderscheid tussen authentiek
en niet authentiek "zijn". En de betekenis van "zijn", de vraag wat "zijn"
betekent, daar gaat het hier om. Zo is datgene, wat Marx' concept van de
mens genoemd wordt niet beperkt tot de anthropologie, maar een con-
ceptie van de vraag naar de mens gaat naar fundamentele vragen over de
betekenis van het "zijn".

8.

Anthropologie is niet eenzijdig afhankelijk van ontologie. Marx gelooft,
dat de weg die zou kunnen voeren naar de ontdekking van de betekenis
van het "zijn" in de eerste plaats leidt door een analyse van dat wezen,
dat de hoogste vorm van "zijn" belichaamt en juist daardoor in zichzelf
alle andere zijnsvormen verenigt. De kern van Marx' conceptie is dus het
inzicht, dat "ontologische" vragen moeten leiden tot het stellen van "anthro.
pologische" en dat anthropologische problemen niet uitputtend behandeld
kunnen worden als we binnen de grenzen blijven van de filosofische
anthropologie.

9.
Het was Marx' fundamentele bedoeling niet alleen maar de abstracte
tegenstelling van ontologie en anthropologie te overwinnen. Volgens Marx
zou iedere discussie over de mens halverwege blijven steken als die niet zou
voeren tot concepten over "praxis", vrijheid, creativiteit, vervreemding en
opheffing van vervreemding, gezien in hun algemene vorm. De filosofie
kan niet, als er sprake is van de vervreemding en opheffing van de ver~
vreemding van de mens, voorbij gaan aan de concrete, historische vormen,
waaronder de vervreemding en de opheffing van de vervreemding ver~
schijnen en evenmin kan de filosofie de "gewone" moeilijkheden en zorgen,
die de "gewone" mens iedere dag hinderen negeren. Marx' filosofie is
daarom geen "pure" ontologie noch een "pure" kentheorie, anthropologie,
ethiek, of sociale, politieke filosofie. De kern is een voortdurende
"betrokkenheid", een voortdurend "samenspel" tussen de meest algemene,
meest "abstracte" vraagstellingen van ontologie en anthropologie aan de
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ene kant en de "meest gewone problemen" van alle dag aan de andere.
Marx' filosofie is geen filosofie in de traditionele betekenis, Het is een
revolutionaire gedachte, die wortelt in de voorafgaande scciaal-practische
ervaring, wetenschap en filosofie.

10,

Er zijn mensen die menen, dat Marx niet als een humanist beschouwd kan
worden, omdat hij een voorvechter was van het socialisme en het commu-
nisme. Het is echter niet moeilijk aan te tonen. dat socialisme en com-
munisme zoals het door Marx opgevat, geenszins in tegenspraak zijn met
het humanisme, maar zelfs verklaard kunnen worden in termen daarvan.
"Atheïsme", schreef Marx "als afschaffing van God is de noodzakelijke
uitkomst van theoretisch humanisme, en communisme, als afschaffing van
het privaatbezit, is de rechtvaardiging van echt menselijk leven als eigen-
dom van de mens zelf. Dit laatste is ook de noodzakelijke uitkomst van
practisch humanisme, want atheïsme is humanisme dat zichzelf is gewor-
den door de godsdienst af te schaffen, terwijl communisme humanisme is
door afschaffen van het privaat eigendom. Alleen door opheffen van deze
tussenweg (die echter een eerste noodzakelijke voorwaarde is) kan een
auto.genetisch politiel humanisme ontstaan."
Zo is volgens Marx communisme in wezen het te voorschijn brengen van
humanisme, in tegenstelling tot het atheïsme, dat het gevolg is van theore-
tisch humanisme en communisme het gevolg van practisch humanisme.
Als gevolg van humanisme kan het niet wezenlijk verschillend of in
tegenspraak met het humanisme zijn, het is immers reeds humanisme, maar
een humanisme ten gevolge van de afschaffing van het privaat bezit.
Slechts door en na deze tussenkomst kan een positief humanisme ontstaan,
dat uit zichzelf positief is van het begin af aan,

11.

Als hij erop wijst, dat communisme een middelbaar humanisme is, wil
Marx daar niet mee zeggen, dat het nog geen humanisme is. In tegendeel,
hij merkt op: "Maar atheïsme en communisme zijn geen vlucht of abstractie
of verlies van de objectieve wereld, die de mensen gecreëerd hebben door
hun mogelijkheden te objectiveren, Zij zijn niet een terugkeer naar een
onnatuurlijke, primitieve eenvoud in verarmde vorm. Zij zijn eerder de
eerste echte uitkomst, de ware verwerkelijking van de natuur van de mens
als iets bestaands".
Op deze manier bepleit Marx niet het vervangen van de kapitalistische
maatschappij door een andere vorm van een in zichzelf vervreemde maat-
schappij, hij pleit voor een wezenlijke andere, humaf1istiIChe samenleving.
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En een communistische maatschappij is een humanistische in het proces
van ontstaan. Communisme is in feite een novergangsperiodeJl van kapi-
talisme (en klassemaatschappij in het algemeen) naar humanisme. Dit wil
niet zeggen, dat het ergens tussen kapitalisme en humanisme in zit. Com~
munisme is communisme in zoverre het humanisme is.

12.

Wat is de meest exacte betekenis van communisme, wanneer het gezien
wordt als een noodzakelijk gevolg van humanisme. Wanneer hij spreekt over
de beginfasen van het communisme betoogt Marx, dat zelfs in deze vorm
"communisme zich er al van bewust is, dat het de re-integratie van de
mens betekent, de terugkeer tot zichzelf, de onderdrukking van zijn
zelfvervreemding" . En verdere ontwikkelingen besprekend licht hij deze
verklaring nader toe, door te beweren dat religie, gezin, de staat, moraal,
wetenschap, enz. slechts een speciale soort van producten zijn en dat de
"positieve afschaffing van het privaat bezit, als een in bezit nemen van
menselijk leven, daarom de positieve opheffing van alle vormen van
vervreemding vormt en de terugkeer van de mens, weg van religie, gezin,
staat, enz., naar zijn menselijke, d.w.z. sociale leven".
Zo zou men, als men in het kort Marx' antwoord op de vraag, wat
communisme en humanisme is, samenvattend kunnen zeggen, dat zij het in
bezit nemen van eigen leven van de mens zijn, via de afschaffing van de
zelfvervreemding van de mens en vooral door het opheffen van de ge-
spletenheid van de mens in verschillende gebieden, die van buiten af
gedetermineerd zijn. Communisme is niet een nieuwe vorm van socio-
economie, het is het afschaffen van het primaat van het economische, en
van het overheersen van economische criteria in afzonderlijke menselijke
samenlevingen.

13.

Wanneer wij de nadruk leggen op het fundamenteel humanistische in
Marx' concept van het communisme, dan moet dat niet opgevat worden
als een poging, om het verschil tussen de marxistische en de diverse niet-
marxistische vormen uit te vlakken. Maar, wat vaak onder de naam van
humanisme doorgaat is een zuiver ethische opvatting, zonder enige ontolo-
gische of anthropoJogische fundering en met weinig sociale, politieke
functie. Het zou nogal dogmatisch zijn en niet eerlijk om de zin ervan
geheel te ontkennen. Maar het zou niet minder oneerlijk zijn om af te zien
van het uiten van eigen mening en geen critiek te leveren op de theoretische
moeilijkheden en tekortkomingen.
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14.

Ethische humanisten beschouwen dikwijls anti-supranaturalisme in de zin
van het verwerpen van een bovennatuurlijk schepper en heerser over het
universum, als een fundamenteel kenmerk van het humanisme.
Marxistische humanisten hebben geen enkele reden om het hier niet mee
eens te zijn, n.l. met het verwerpen van het bovennatuurlijke, maar zij
kunnen dit niet beschouwen als hun belangrijkste, of zelfs fundamenteelste
stelling.
Het elimineren van het bovennatuurlijke zou immers critiekloos aangenomen
zijn en zelfs ongefundeerd, als het niet zou voortkomen uit een positief
begrip van mens en wereld, dat het bovennatuurlijke overbodig maakt.
Vandaar een zekere paradox: zonder een uitgewerkt concept op ontologisch4

anthropologische basis over de mens en de wereld blijft het verwerpen
van het bovennatuurlijke ongefundeerd. Maar aan de andere kant zal meI
een dergelijke opvatting het afwijzen van het bovennatuurlijke in de tweede
plaats komen, ja zelfs niet meer ter zake doen.

15.

Sommige humanisten menen, daar zij immers het bovennatuurlijke verwer-
pen, hieraan de stelling te kunnen ontlenen, dat waarde slechts tot de mens
in betrekking staat. Dit standpunt valt moeilijk te ontkennen, maar als het
leidt tot de stelling, dat er een morele vorming nodig is, dit niet afhankelijk
is van "metafysische" begrippen, dan wordt de zaak nogal controversieel.
Morele vorming die niet gebaseerd is op enige ontologische of anthropolo-
gische inzichten dreigt te verworden tot het voorschrijven van willekeurige,
subjectieve regels, waaraan geen enkele universele waarde toegekend kan
worden. Dit schijnt wederom een paradoxale situatie te zijn: morele
vorming kan geen aanspraak maken op objectiviteit als zij niet gebaseerd is
op een critische ontologisch-anthropologische beschouwing van mens en
wereld. En zo we er in slagen een overtuigd ontologisch-anthropologisch
inzicht te krijgen in de wereld en de mens, dan zou dat wel eens meer effect
kunnen hebben op de vermenselijking van mens en wereld dan welke wijze
van humane vorming ook, die er op gebaseerd is.

16.

Er is wel beweerd, dat humanisme "pleit voor het toepassen van weten-
schappelijke methodes op problemen van het menselijk welzijn in de gehele
wereld. Hwnanisten zijn ervan overtuigd, dat de enorme problemen, waar
de mensheid mee geconfronteerd wordt in deze overgangsperiode, opgelost
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kunnen worden. De wetenschap verschaft wel de mogelijkheid, maar uit
de wetenschap ontstaat geen doel ...
Het valt moeilijk het hier niet mee eens te zijn, tenminste wat het feit
betreft, dat de wetenschap niet de beoogde doelen naar voren kan brengen,
maar slechts de middelen kan verschaffen. Maar als die wetenschap alleen
de middelen kan verschaffen om een gesteld doel te bereiken, dan is haar
rol niet bepaald doorslaggevend en om dan te gaan pleiten voor een
toepassing in de gehele wereld is enigszins hooggegrepen. Eerder dan voor
een wetenschappelijke methode, zou er gepleit moeten worden in J1deze
tijden van overgang" voor een "niet-wetenschappelijk" filosofisch onder-
zoek naar de doelstellingen.

17.

Er zijn humanisten, die aandringen op een duidelijk verschil tussen huma-
nisme en humanitarisme, anderen beweren, dat humanisme toch ccn vorm
van humanitarisme in zich sluit. Zeker is het, dat een humanisme, dat louter
theoretisch zou blijven en dat iedere vorm van verandering tcn goede van
deze onhumane wereld zou verwerpen, terecht beticht zou kunnen worden
van onoprechtheid en hypocrisie.
Maar niet alleen diegenen, die afzien van een practische betrokkenheid
van het humanisme, zijn in tegenspraak met zichzelf, ook zij, wier huma-
nistisch geëngageerd-zijn niet verder gaat, dan een strijden voor kleine
correcties en verbeteringen binnen het kader van het maatschappelijke
bestel. Als het waar is, dat de huidige mens en de huidige samenleving
au fond van zichzelf vervreemd zijn, dan is een zelfverwerkelijking van de
mens en het verwerkelijken van een ware, menselijke samenleving onmoge-
lijk zonder hun revolutionaire omwenteling.

18.

Het vraagstuk van de humanistische kern in het marxisme en de relatie
tussen marxisme, ethisch humanisme en stalinisme is door bovenstaande
opmerkingen zeker nog niet uitputtend behandeld. Het doel is echter be-
reikt, als de schrijver er in is geslaagd een paar van zijn gezichtspunten naar
voren te brengen en een richting aan heeft kunnen geven, waarheen een
verdere analyse zou moeten voeren. Het standpunt, dat marxisme niet
slechts een van de vele vormen van humanisme is, maar juist de actuele
vorm, die er het meest mee in overeenstemming is, is door mij aangestipt.
In hoeverre dit overtuigend genoeg is gebeurd, laat ik aan de lezer over.

Gajo PeJrovic
(Verl. flil hel Engels door mevr. S. jU. V. Reilsma-Bakker)
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HET KIEZEN VAN DE KEUZE
,ean.Paul Sarire: TUHentijdse balans

Onmiddellijk na de tweede wereldoorlog ontdekte West-Europa het existen.
tialisme: ]uliette Gréco en de baarden in de kelders van het quartier latin.
Wat kwam met baard, lied en dans overwaaien? Skepsis omtrent leuzen,
protest tegen burgerlijkheid, verlangen naar een nieuwe vrijheid. Toen kwa-
men de stukken van Sartre, de één na de ander: Huis dos uit 1944, La putain
respectueuse van 1946, Les mains sales in 1948. Men leerde om te beginnen
een adembenemend schrijver kennen en hij verschafte daarbij een taalinstru-
ment, dat een nieuw levensbesef uitdrukte. Nausée, néant, absurdité, gratuité,
authenticité werden trefwoorden van het na-oorlogse kultuurpatroon en niet
te vergeten: liberté, responsabilité. die een nieuwe betekenis kregen. Daarna
dringen geleidelijk aan flarden door van Sartres systematische filosoferen
en weer zijn het sprekende aforismen, die een nieuwe denktrant verwoorden:
filosofie van het échec; de wereld is niet voor mensen gemaakt; de hel, dat
zijn de anderen; existentie gaat vooraf aan essentie; er is geen menselijke
natuur. Nu pas, driekwart eeuw na Nietzsche dringt het door tot West-
Europa: God is dood! Heeft het leven nog zin?
Met de kelders achter St. Michel heeft Sartre eigenlijk maar indirekt te
maken. Zijn gevoelswereld werd daar mee-beleefd en op eigen wijze uit.
gedrukt. In 1946 waarschuwde hij al, dat een dame die zich per ongeluk een
vulgair woord liet ontvallen, daardoor nog niet - zoals zijzelf meende -
existentialiste werd. Existentialist wordt iemand ook niet door een baard te
dragen. Maar de baardmannen herkenden hun eigen levensgevoel in de
wending die Sartre aan het existentialisme gaf. Want Sartre is één onder een
aantal existentialisten. Sinds de eerste wereldoorlog was het existentialisme
(met het neo-positivisme) de produktieve - in de betekenis van baanbreken-
de - filosofie bij uitstek. En Sartre is daarvan - misschien met Heideg-
ger - de meest originele vertegenwoordiger (en de meest duistere, maar
daarover later). Toch was hij ook weer niet zo origineel of hij werd he.
invloed door HusserI en Heidegger, maar ook door Hegel en vooral door
Descartes. Zonder Husserls fenomenologie, Heideggers bestaansanalyse,
HegeIs dialektiek en Descartes' cogito (ergo surn) is Sartres filosoferen
ondenkbaar.
Maar hij vlocht dat alles ineen tot een filosofie van het non-konformisme.
Daardoor werd hij bij uitstek de exponent van een tijdperk. Men kan zich
niet aan de indtuk onttrekken dat dit tijdperk ten einde loopt. Daarom is het
misschien nu het moment voor een tussentijdse balans. Een balans van
Sartres filosoferen: een bijna onontwarbaar kluwen van zich in zichzelf ver-
liezende "duitse" spekulatie en zich onbekommerd ontvouwend "frans"
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raisonnement; maar doorschoten met kleurrijke draden van treffende origina-
liteit. Wat L'êlre el ie néanl leesbaar maakt zijn de onnavolgbare situatie-
schetsen, die als in een flits onvermoede dimensies van mens-zijn bétichten.
Wie eenmaal de ontleding van de moeheid van de wandelaar heeft mee-
beleefd, weet voor goed wat Sartre bedoelt met de fundamentele keuze in
ieders bestaan. ') Hier gaat het niet om logische betekenis-analyses, maar
om existentiële zinduidingen. En de zin die zij duiden is die van het non.
konformisme, van een onophoudelijk, eenzaam, nieuw begin. In de praktijk
van Sartres leven heeft dat geleid tot een konsekwent protest tegen het
"bestel". Hij stond vooraan in het protest tegen de exekutie van de Rosen-
bergs, tegen de oorlogen in Korea, Algerije en Vietnam; hij weigerde de
Nobel-prijs om zich niet te kompromitteren. Hij werd het symbool van de
libertijn.
Sartre's existentialisme werd voor velen een banier, ook al kenden zij zijn
literaire scheppingen maar ten dele, zijn theoretische uitgangspunten nauwe-
lijks en zijn overige werk - waaronder enkele belangrijke psychologische
studies 2) _ wellicht geheel niet. Voor anderen werd hij een blijvende bron
van inspiratie. Hun denken is diepgaand door hem beïnvloed; zij vormen zijn
school, ook en misschien juist, als zij van hem afwijken. Talrijk zijn ook
degenen die hem afwijzen. Idealisten en positivisten, maar ook vele marxis-
ten en existentialisten. Maar al kan men zich van hem losmaken, men kan
zich niet van hem afmaken. Hij blijft een uitdaging voor ieder wijsgerig na-
denken over de mens van nu. Wie de uitdaging negeert, vergaat het als
Jan Klaassen met de Dood van Pierlala in de poppenkast. Hij kan hem met
veel moeite - en met luidkeelse steun van het publiek - wel in de kist
krijgen; maar nauwelijks heeft hij zich omgekeerd, of, floep, daar is hij weer,
opgericht in zijn volle, meer dan manshoge lengte.

Hel waren Iwee koningskinderen ...
Twee grote filosofische werken heeft Sartre geschreven: L'êlre el ie néanl
(EN) en Critique de /a raison dia/eetique (CRD); samen 1477 bladzijden.
Zeventien jaar liggen russen hun verschijnen (1943 en 1960); ze zijn dan
ook uitermate verschillend. EN verschaft een fundament voor het individu;
CRD tracht de idee van de samenleving te redden; EN is hoewel wijdlopig,
doorlopend interessant en hier en daar briljant; CRD is een geleerde en
moeizame poging om marxisme met existentialisme te kompleteren. EN is
als een geheel gekomponeerd; CRD bestaat uit drie tamelijk heterogene
delen. Niettemin is CRD konsekwenter dan EN. Inkonsekwentie is geen
schande, zelfs niet voor een filosoof, maar het wordt hinderlijk als het tot
onduidelijkheid leidt. Ook na jaren met Sartre bezig te zijn, is men niet altijd
zeker van zijn bedoelingen. Hijzelf misschien ook niet. Soms gebruikt hij
literaire uitdrukkingen zonder te definiëren betekenis, soms verschuift hij
bijna onmerkbaar zijn begrippen of substitueert een term door een verwante,
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maar verschillende uitdrukking. Zo is men bij Sartre nooit geheel zeker van
zijn zaak. Maar misschien is dat ook niet de bedoeling.

Toch is het wel gewenst enkele grondbegrippen van Sartres denken wat
nader te omlijnen. Weliswaar genieten zij langzamerhand een vrij algemene
bekendheid, maar men kan ze niet hanteren, alvorens ze te preciseren. Uit-
gangspunt (EN) is dat het zijn van een verschijnsel precies is wat het schijnt;
er zit niets achter. Huiselijk gezegd: een tafel is een tafel, een kristal is een
kristal, en daarmee uit. Fenomenologisch is daar niets op aan te merken. Wel
valt op te merken dat hier (nog) geen aandacht besteed wordt aan degeen
voor wie de tafel tafel of het kristal kristal is. Dat verandert niets aan het
zijn van de tafel of het kristal, maar het kan betekenis hebben voor een juist
begrip van hun zijn als zijn voor de mens. Wat daarmee bedoeld is, zal
duidelijk worden als men Sartre's gedachtengang verder onderzoekt. Die
leidt Sartre tot de vraag hoe een zijn zonder bewustzijn gedacht moet woe-
den. Sprekend over dat zijn, zegt hij dat het niet in betrekking staat tot
zichzelf, het is zichzelf. Het zijn is in-zichzelf, eo-soi.
De mens staat tegenover dit zijn in een vragende gerichtheid, een attitude
interrogative. De (konkrete) vraag is een uiting van deze afwachtende
houding, attente. Soms moet op de vraag een negatief antwoord volgen,
n.l. als men vraagt naar iets dat er niet is. Dan, zegt Sartre, is het het zijn
zelf, dat de negatie onthult. Om dit uit te drukken schept Sartre een nieuw
woord, Ie néant, het nietende. 8) Het is de voortdurende mogelijkheid van
het niet-zijn; de achtergrond van wat niet is.
Men kan van deze uitspraak niets begrijpen, als men zijn hier opvat in de
eerder aangegeven betekenis van zijn-in-zichzelf, en-soi. Is er behalve de
aarde nog een bewoonde planeet? Men weet het niet. Alleen het zijn kan
het uitmaken zegt Sartre. Maar dit is niet het zijn-in-zichzelf; dit kan geen
negatie voortbrengen. Immers het wel of niet bewoond zijn van planeten is
in zichzelf steeds iets positiefs. Nu de aarde door mensen bewoond wordt,
steIIen zij de vraag naar de bewoning van andere planeten en pas daardoor
komt de negatie aan de orde. Dat blijkt ook uit de volgende stappen van
Sartre zelf: hij stelt vast dat het nietende niet is (blijkbaar: niet op de wijze
van het en-soi); het nietigt (zich), il se néantise. De mens is het zijn, door
wie het niet-zijn in de wereld komt.
De moeilijkheid van dit betoog zit hierin dat Sartre eerst de gedachte ont-
wikkelt van een zijn zonder bewustzijn en vervolgens, zonder overgang en
uiteraard met gebruik van hetzelfde woord zijn, juist de bewuste vorm van
zijn aanduidt; dat is het zijn van de mens als nietend bewustzijn. Hij doelt
daarmee op een onverbrekelijke samenhang tussen zijn en bewustzijn. Zijn is
niets anders dan zijn voor of in het bewustzijn; bewustzijn is niets anders
dan bewustzijn van zijn. Maar Sartre brengt die samenhang niet uitdrukkelijk
voor de dag. Hij stelt de samenhang voor als een splijting van het zijn, waar-
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bij bet bewustzijn funktioneert als nietend vermogen. Maar juist daardoor
isoleert hij het bewustzijn van het zijn.

De mogelijkheid nu, om het nietende voort te brengen, dat de mens isoleert
van het zijn, is vrijheid. Vrijheid is immers gelijk aan het nietende bewustzijn.
Het bewustzijn zelf is leeg van elke inhoud; het is op de wijze van het niet-
zijn. Dit noemt Sartre het zijn-voor-zichzelf, poue-soi. Dit zijn-vaar-zichzelf
reikt tevergeefs naar het zijn-in-zichzelf. Het ledige voor-zichzelf zijn ver-
langt naar de volheid van het in-zichzelf zijn. Maar als het geheel en.soi zou
worden zou dat samenvallen met de vernietiging van het bewustzijn. Die
vorm van zijn dan ook, die hoewel voortdurend afwezig, het pour-soi steeds
bezig houdt, dat is dat zijn poue-soi zelf, verstard tot en-soi.

Sartre's vaak duistere uitdrukkingswijze kan niet verbergen, dat zijn uitgangs-
punten onduidelijk zijn en zijn gedachtengangen vaak willekeurig. Ze beant.
woorden vooral aan een emotionele behoefte. Het resultaat is als filosofie
vermomde literatuur. Aldus slaagt hij er in pour-soi en en-soi radikaal te
scheiden. Als hij het être-co-sDi uiteenzet is het être-poue-soi nog niet ont-
huld. Daardoor schijnt het of die twee niets met elkaar te maken hebben.

Maar de tafel is een tafel door de menselijke aanwezigheid, zoals een kristal
een kristal is door de menselijke aanwezigheid. Zonder levende wezens was
er helemaal geen zijn in de zin van Sartre, maar een iets dat op geen enkele
wijze omschreven kan worden. De Mont Blane is Mont Blane uitsluitend als
menselijk fenomeen. Anders was hij een deel van "iets"; het is het mense-
lijk bewustzijn, dat dit "iets" als gebergte omschrijft en er een bepaalde top,
de Mont Blane, in aanwijst. Vervolgens voert Sartre een zijn in, waarin het
nietende ontdekt wordt. Maar dat is niet het zijn en-soi; het is meeromvat-
tend, juist voor zover het het nietende openbaart. Dit leidt Sartre tot het
pour-soi, dat alleen uit zichzelf nietend is. Daarbij vergeet hij dat het nieten-
de optreedt in een omvattend zijn waarin de positiviteit van het en-soi on-
misbaar is. Indien het nietende bewustzijn geen objekt had, was het niets.
Een fenomenologie van de menselijke werkelijkheid is alleen mogelijk door
uit te gaan van de wederkerige samenhang van en-soi en pour-soi in een zijn
dat die beide vormen omvat. Er is meer kritiek mogelijk op Sartres analyse.
Daarover later nog. Maar wat tot dusver al gezegd is, raakt niet zomaar een
bijkomende gedachte uit Sartres filosoferen; het ondermijnt de hoofdpijler
van zijn denken. Alles wat Sartre verder te zeggen heeft staat hiermee op
het spel. Want de wederkerige samenhang van en-sDi en pour-soi bepaalt
niet alleen de vorm van het filosoferen, maar ook de inhoud van vrijheid,
waarde, medemens en samenleving, zoals nog nader blijken zal. Sartre heeft
pour-soi en en-soi op onhoudbare wijze gescheiden; hij zal ze nooit weer
tezamen kunnen brengen, hoe hij zich ook wendt of keert in de 755 blad-
zijden van de CRD. Zi konden bi malkander niet komen; het water was veel
te diep.
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De zondeval van het intellektualisme

Na het voorgaande is het duidelijk dat vrijheid bij Sartre niet anders dan aan
het pour-soi ontspringen kan; en dat dientengevolge de vrijheid alleen
nÎetend kan zijn. Daardoor is volgens Sartre de angst de wijze van zijn van
de vrijheid. Voorbije, huidige en toekomstige beweegredenen, motieven en
doeleinden worden georganiseerd tot een onlosmakelijke eenheid, juist door
het opdoemen van een vrijheid aan gene zijde van motieven, beweegredenen
en doeleinden. De overweging, de wil komen achteraf, als uiting van een
vrijheid die steeds al gekozen heeft. De teerling is al geworpen: Les jeux
sont faits. De beslissing uit zich door daden in een situatie. Maar de verant.
woordelijkheid van het pour-soi is overweldigend, omdat het juist door het
pour.soi komt dat er een wereld is. Dit gaat lijnrecht in tegen Sartres aan-
vankelijke scheiding tussen pout-soi en en-soi. Maar het voert hier niet mee!
tot herziening van de daaruit reeds getrokken konsekwenties. In deze door
het pour-soi georganiseerde wereld voert de mens zijn eigen - reeds aan-
vaarde - beslissingen uit. Zo vecht iedere soldaat zijn eigen oorlog, anders
zou hij dienst weigeren of deserteren.

Dat ieder zijn eigen keuze kiest is misschien Sartres meest originele bijdrage
tot de fenomenologie van het mens zijn. Wat hij bedoelt, is niet de voor
de hand liggende keuze tussen het kiezen van wat goed is of wat slecht is, of
tussen verschillende vormen van goed of niet-goed, maar het kiezen dat zelfs
daaraan nog vooraf gaat en bestaat in het organiseren van de situatie waarin
de eigenlijke keus gedaan moet worden. Zonder dat doet de keus zich niet
eens voor. De keus tussen dienstnemen en dienstweigeren bestaat niet voor
wie in de oorlog geen problemen ziet. Daarom staat de vrijheid aan gene
zijde van motieven, beweegredenen en doeleinden. Maar niet duidelijk wordt
hoe dat eerste kiezen van de situatie uit een pure vrijheid te voorschijn komt;
en dan nog zo, dat die keuze niet alleen de wereld organiseert, maar dan ook
nog - en alsof dit hetzelfde is - die wereld tot stand brengt. Dat is een
Münchhausentoer waarnaarmen met knipperende ogen staat te kijken. Men
begrijpt ook niet wat de inhoud van deze vrijheid kan zijn. Zij hééft ook
geen inhoud, de mens is er toe veroordeeld in een Kafka-proces. Geen
wonder dat zij beangstigend is, en de totale verantwoordelijkheid over-
weldigend.

Inderdaad, er is niet een van onze daden, aldus L'existentialisme est un
humanisme, die, de mens scheppend, die wij willen zijn, niet tegelijkertijd
een beeld schept van de mens zoals wij menen dat hij moet zijn. 4) En: onze
verantwoordelijkheid verbindt de gehele mensheid. Maar ook: Alles is ge-
oorloofd, als God niet bestaat. En: Als het fascisme de geesten zou over-
winnen, dan zou dat de menselijke waarheid zijn. Zonderlingerwijze laat
Sartre er op volgen: Tant pis pour nous. Waarom eigenlijk? Sartre zou waar-
schijnlijk antwoorden: Wij willen de vrijheid om de vrijheid. Maar dan is dát

116



de waarheid en niet het fascisme. Maar als de vrijheid de waarheid is, wel
te verstaan. Sartres lege vrijheid, waar komen dan al die inhouden vandaan,
die overigens weer willekeurig blijken te zijn? Hebben ze enige waarde?
In EN betoogt Sartre, dat de vrijheid de uitsluitende grondslag van de waar-
den is en dat niets me rechtvaardigt deze of gene waarden of schaal van
waarden te aanvaarden. Veronderstel1en dat de waarden met het zelf gegeven
zijn, zou van dat zelf een godje maken, dat mijn vrijheid zou bezitten. Dat
godje zou mij voorschrijven wat te doen of te laten en mij daarmee schijnbaar
bevrijden van mijn angst voor de vrijheid. Maar dat zou slechts schijn zijn;
het is zelfs kwade trouw in de betekenis van angst-zijn in de vorm van het
niet te zijn. De waarde is het zelf.
Tot zover wordt men hiervan niet veel wijzer omtrent de inhoud van de
vrijheid. Ook de waarden die zij schept hebben geen bepaalde inhoud. Men
kan licht toegeven dat zij niet met het zelf gegeven zijn. Waarde wordt
toegekend; maar hoe kan een nietend pour-soi, in een nietende vrijheid, aan
het en-soi waarde toekennen - al was het maar als afwezigheid van nega-
tieve waarde - als het pour-soi de mogelijkheid van het waarderen niet
bezat. Is waarderen dan te begrijpen als puur individuele vrijheid? Bedoelt
iemand die positieve of negatieve waarde toekent niet juist iets anders uit te
drukken dan subjektieve voorkeur? Als men niet alleen de eigen vrijheid
kiest, maar ook de vrijheid van anderen, is daarbij dan juist niet meer in het
geding dan de eigen vrije voorkeur? Kan men zelfs wel spreken van vrijheid
en waarde zonder daarbij ook de ander te betrekken?
Zo brengt de vraag naar de waarde vanzelf de vraag van de ander ter tafel.
Ook hierbij leiden Sartres uitgangspunten tot opmerkelijke konklusies. Het
pour-soi van de ander is geen verborgen fenomeen. Het openbaart zich op
oorspronkelijke wijze aan mijn pour-soi en zijn aanwezigheid als voor-de-
ander, pour-autrui, is een noodzakelijke voorwaarde voor het stellen van het
pour-soi als zodanig. En in dat pour-autrui is de waarde nog op een andere
wijze gegeven dan in het pour-soi. De ander is degene die me ziet; hij is het
ik dat niet "ik" is. In en door de openbaring van mijn objekt-zijn voor de
ander, kan ik de aanwezigheid van zijn subjekt-zijn vatten. En als de ander
degene is die naar me kijkt, moeten wij de zin van de blik van de ander
kunnen uitleggen.
Binnen twee bladzijden wordt zien (voir) tot kijken (regarder). Daarmee is
de fenomenologische situatie radikaal gewijzigd. Hals over kop is het kijken
door een sleutelgat aan de orde en terwijl ik dat doe, kijkt men naar mij.
Geen wonder dat ik in een wereld ben, die de ander mij heeft vervreemd.
Geen wonder dat de konklusie luidt: Mijn zondeval is het bestaan van de
ander. De schaamte, die overigens al het uitgangspunt van de hele analyse
was - maar waarom? - is het gevoel van een objekt voor de ander te zijn.
Nu is objekt-zijn een formele kategorie. In de zin "ik gehoorzaam hem" is
"hem" formeel objekt, maar materieel beheerst hij de situatie, als regel ten-
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minste. Maar Sartre bedoelt iets anders; hij interpreteert objekt.zijn nauwe.
Iijks anders dan, hoewel pour.soi zijn, t.a.v. de ander toch niet nietend te
zijn. Maar niet nietend zijn betekent en.soi zijn, ding zijn. Onder de blik van
de ander nader ik tot een ding, of hij doet dat onder mijn blik. En tussen
pour-soi en en-ooi is slechts een nietende relatie. Zij zijn gescheiden, zoals
de ander en ik gescheiden zijn. Sartre noemt het de fenomenologische situa.
tie; het is een wisseltruc, een intellektueel woordenspel. Sartres analyse van
het pour.autrui blijkt op de keper beschouwd de zondeval van het intellek.
tualisme.

Nul/eloze hartstocht
Sartre is een origineel denker en een authentieke persoonlijkheid. Daarover
kan niet veel twijfel bestaan. Hij heeft de betekenis van de menselijke
werkelijkheid onderzocht zonder illusies. Maar het is de vraag of hij de
waarheid omtrent de illusies aan het licht gebracht heeft. Wel waarheid
maar niet de gehele waarheid. Mogen we ]eanson geloven, dan is het Sartre
om een appèl te doen: de humaniteit bestaat nog niet, wij moeten haar nog
scheppen. Sartre acht hij geen pessimist, maar een aktivist. En hij noteert
dat Sartre de mogelijkheid van een moraal van verlossing en heil niet uit-
sluit, maar die kan slechts bereikt worden op voorwaarde van een raclikale
bekering.') Nu heeft Sartre veel gezegd en veel bedoeld; hij i. geen
konsekwente denker. Maar Sartres filosofie bevat in zijn grondslagen weinig
aanknopingspunten voor deze uitwerking. Wat Sartre beoogt is één ding,
maar wat hij uitlegt een ander. Die uitleg cirkelt in EN steeds om één grond.
gedachte: L'homme est une passion inutile. Dat blijkt ook uit zijn ontleding
van het pour-autrui.
Het konflikt, meent Sartre, is de oorspronkelijke zin van het zijn pour-autrui.
Het is alleen mijn objekt.zijn dat me als instrument kan dienen de ander
als vrijheid in mij op te nemen. De liefde is tot mislukking gedoemd. Het i.
een tegenstrijdige poging om de feitelijke ontkenning (van eenheid) te
boven te komen, terwijl de innerlijke ontkenning bezwaard blijft. Zo is het
tevergeefs dat ik getracht heb mij te verliezen in het objekt.zijn: mijn harts.
tocht heeft tot niets gediend; de ander heeft me (in zijn subjekt.zijn) terug.
gewezen. De onderneming wordt op het konkrete vlak vertaald in een
masochisti.che houding. Ofwel de liefde slaat om in haat. De streling doet
de ander geboren worden als vlees voor mij en voor hem of haar zelf, door-
dat ik het lichaam ontdoe van zijn aktie. Het verlangen staat aan de oor-
sprong van zijn eigen mislukking, in zoverre het verlangen is om zich een
belichaamd bewustzijn toe te eigenen. Hier ziet men de betekenis van de
sadistische aanspraak. Maar: Het sadisme sluit het beginsel van zijn mis-
lukking in; het is de onverenigbaarheid van de poging zich het lichaam eigen
te maken en het als werktuig te gebruiken.
Deze theorie van het échec is allerminst onzin. :Maarhet is de vraag - of

118



misschien juist helemaal geen vraag - of dit alles is wat er over liefde-haat
te zeggen valt. Ja zelfs of het wel het eigenlijke fenomeen raakt. Het feno-
meen: dienen, dat in het uitgebreide oeuvre van Sartre nergens voorkomt,
zou een geheel ander licht op de situatie werpen. Opmerkelijk is dat Sartre
slechts spreekt in termen van verlangen, bezit en onderwerping. Hij bestaat
het zelfs om te zeggen: als ik kijk naar de blik, zie ik slechts ogen, blijkbaar
zonder zich te realiseren, hoe moeilijk het is om slechts ogen te zien. Zijn
onoverkomelijke moeilijkheid is, dat het pour.autrui geen eigen plaats heeft
in zijn filosofie naast het pour.soi en het en.soi. Het neigt steeds of tot het
één of tot het ander, en heeft aldus deel aan de gescheidenheid die tussen
beide - ten onrechte - is aangenomen. Geen wonder dat Sartre ook geen
plaats weet te vinden voor het mede-zijn, l"être-avec (Heideggers Mitsein)
en voor het wij, Ie fiOUS. Het valt noodzakelijk - in SaftIes theorie - in
gescheiden anderen uitéén. Dat blijft het kenmerk van Sartres filosoferen;
ook als hij na zeventien jaren de CRD schrijft. Het is nauwelijks doenlijk
dit boek even uitvoerig te behandelen als EN en het zou voor het huidige
doel ook te weinig profijt opleveren. Maar enkele uitgangspunten van CRD
moeten hier toch genoemd worden.
Sartre stelt opnieuw dat het voorwerp van het existentialisme de enkele mens
is, zij het in het sociale veld en worstelend tegen de vervreemding. Die
sociale mens moet begrepen worden in een dialektische situatie. Maar er is
geen dialektiek die zich aan de feiten opdringt als een Kantiaanse kategorie;
als dialektiek bestaat, is zij het bijzondere avontuur van haar (konIerete)
objekt. Hier brengt blijkbaar het en-soi weer eens uitzichzelf dialektiek,
negatie voort: indien de dialektiek bestaat, is dat, omdat zekere gebieden van
de stoffelijkheid door hun struktuur zo zijn, dat zij niet niet kan bestaan.
En alsof het hetzelfde is, volgt daarop: Het zijn de mensen die zich tegenover
elkaar plaatsen in omstandigheden, die alleen de dialektische redelijkheid
begrijpelijk kan maken (alles in 15 regels op p. 132). Vervolgens gaat
Sartre op een reeds in EN opdoemend begrip in: praxis (EN 555 vlgg.).
Het is de praxis van ieder, als verwerkelijking van een toekomstontwerp
(projekt), die de banden van wederkerigheid bepaalt. De mens bestaat niet
als zodanig, maar de landbouwer herkent in de kantonnier een konkreet
toekomstontwerp, dat zich kenbaar maakt door zijn gedragingen. Hier doemt
opnieuw de situatie op (zoals in EN 633 vlgg.) als een de mensen verbin-
dend element. Het zou een beginpunt kunnen zijn voor de overbrugging van
de kloven tussen de verschillende zijnsvormen. Maar men moet zich daar-
over geen illusies maken.
Ook in de situatie is ieder een onmenselijk mens voor alle anderen. Men
moet dit verstaan in het juiste perspektief: Er is geen menselijke natuur.
Tenminste tot op dit moment, van onze voorgeschiedenis, is het de schaarste
die de praxis beheerst. Men kan niet zeggen, dat er ooit wederkerigheid
bestaan heeft vóór de schaarste, want de mens is het historische produkt van
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de schaarste. 6) In de wederkerigheid die vorm krijgt door de schaarste,
verschijnt ons de ander dan ik) die ook dezelfde is als ik, als tegen-mens, in
zoverre deze zelfde mens verschijnt als radikaal de ander. Roofdier noch
mikrobe kunnen verschrikkelijker voor de mens zijn dan de mens, waarvan
het doel juist is de vernietiging van de mens. De eerste aanpak van de ethiek
is clan ook het stellen van een radikaal kwaad en van het manicheïsme,
d.w.z. dat het goede zich - eventueel - uit het kwade moet vrijmaken.
CRD opent met meer duidelijkheid een uitzicht, dat tot nu toe aan het ge-
zicht onttrokken bleef. De menselijkheid is niet onmogelijk, maar moet nog
gevestigd worden; door een radikale vernieuwing van de mens en een funda.
menteIe wijziging van de maatschappelijke struktuur.
Dat alles moet gebaseerd worden op een - overigens lege - vrijheid. De
vraag is of dat - nu - een voldoende uitgangspunt oplevert. Sartre's
"optimisme" wortelt in een ongeloofwaardig voluntarisme; ongeloofwaardig
omdat het in de nieting zijn enige uitgangspunt vindt. Er is - nog - geen
menselijke natuur. De existentie gaat vooraf aan de essentie. De mens wordt
pas iets door zijn bestaan. Dat zegt Sartre tenminste. Dat bestaan ontvouwt
zich in een lege vrijheid, vervuld van verantwoordelijkheid en angst. Maar
dat is nu juist Sartres mauvaise foi: Angst-zijn in de vorm van het niet te
zijn, door het tot doel te maken; neurose in de vorm van filosofie. Maar ook
Sartre erkent een menselijke natuur: die van het nietende pour-soi, dat is die
van de lege vrijheid, die hem niettemin het fascisme doet afwijzen; en die
hem merkwaardigerwijze niet voert tot anarchisme, maar tot kommunisme.
Hij is de goochelaar, die uit de lege hoed het konijn van de solidariteit Ie
voorschijn tovert. Niemand heeft gezien, dat hij het er stiekum ingedaan
heeft. Maar de toeschouwer denkt dat hij inderdaad met lege hoeden konij.
nen te voorschijn kan brengen. Sartre geeft hem wel een hoge hoed mee,
maar hij is leeg; en niemand weet hoe het konijn erin of eruit moet. Elke
poging om wat met de hoed te doen wordt een échec. Men kan hem opzet.
ten; maar wat doet men in het gewone leven met hoge hoeden? Het zijn
des chapeaux inutiles.

Theoloog zOllder God
Hoe langer men zich bezighoudt met Sartre, hoe meer men tot de konklusie
komt dat hij een christen is zonder God; de Kar! Barth van het atheisme.
Hij hoopt op een nieuwe mens in een nieuwe wereld. Maar deze opstanding
is niet uit het geloof; zij is uit de vrijheid van de authentieke mens. Toch
blijft deze mens hunkeren naar de onmogelijke synthese van pour-soi en
en-soi, en deze totaliteit, waarvan het zijn en de afwezigheid wordt ver-
ondersteld, neemt de naam aan van God (EN). Maar God is een tegen-
spraak in zichzelf. De mensen blijven vereenzaamd achter, overgegeven aan
het kwaad. Sartre is de profeet van dit atheïsme, dat de menselijke vrijheid
geheel en uitsluitend in het bewustzijn funderen wil. Maar niet alleen de
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profeet, ook de dogmatikus, die van vrij willekeurige en kwasi-onaantastbare
uitgangspunten uitgaat. De paradox van Sartre is juist gelegen in dit intel-
lektualistisch vrijheids-dogmatisme, waarin de humaniteit schuilgaat maar
niet zelden ook ondergaat. ')
Hier dringt zich een vergelijking met Jaspers op. Deze liberaal, die koket.
teert met het geloof en het humanisme afwijst, legt niettemin in zijn kommu4
nikatiefilosofie de grondslag voor een ondogmatische humaniteit en solidari-
teit, waarin geen plaats is voor de uitsluitendheidsaanspraak van de godsdien4
sten. Sartre, de atheïstische en zich humanist noemende marxist schept in
zijn vrijheidsfilosofie een dogmatisch gekleurd individualisme, dat nog het
beste als een negatief christendom te begrijpen is. Sartre is een amoralis-
tisch moralist en een ahumanistisch humanist zegt Schaf£. Men zou er aan
toe kunnen voegen: en een atheologisch theoloog voor wie de vervreemding
van God het symbool wordt van alle vervreemdingen in de wereld. En on.
danks dit alles een kreatief ontleder van het menselijke échec, een wegwijzer
naar tot nu toe ongekende spelonken van denken. Een raadsel in zijn een-
zame schrijfdrift.
Nog eenmaal heeft hij een raadsel onthuld door het schrijven van Les Mots,
het verhaal van zijn jeugd. 8) Een meedogenloos koele ontleding van zijn
jeugdwereld. Waarom heeft hij zichzelf zo uitgeleverd? Hoe is het mogelijk
dat iemand die zichzelf zo ziet, toch zichzelf blijft? Sartre heeft gewild dat
dit boekje gelezen werd. En het is een sleutel tot zijn filosofie; de filosofie
van de ontwortelde burger, die opgegroeid in een beschermd milieu, door de
rauwe werkelijkheid overrompeld werd. "Hij analyseert zichzelf op een
tamelijk naïeve manier, en bezorgt ons de neiging hem te gaan verbeteren:
maar deze man heeft zoveel masochistische dubbele bodems dat men dat
beter niet kan beproeven. In zijn autobiografie vertelt hij hoe zijn vader
enkele maanden na Sartres geboorte overleden is. Hij heeft dus zijn vader
nooit gekend en is bij grootvader van moederszijde opgevoed. Een "psycho-
analyticus" die hij kent heeft hem verzekerd, dat hij (daardoor?) geen
Ueberich heeft ... !" ') Zijn grootvader is overigens voor hem het oerbeeld
geworden van de humanist: hij gebruikte boeken vooral als schoolmateriaal.
Behalve zijn grootvader had hij een oudere zuster, zijn moeder, en hij wenste
zich een jongere zuster. Die is hij altijd blijven zoeken en misschien is dat
de bron van zijn anti-militarisme: de militairen doden hun zusters.
Jean.PaU! zelf leest ernstige boeken als rol, Kar! May voor ontspanning.
Naar het lyceum hoeft hij niet, hij krijgt privé. lessen. Zijn waarheid, zijn
karakter en zijn naam waren in de handen van de volwassenen. Hij draafde
en sprong voor hun blik (regard !) die hem zijn natuur als model-jongetje
waarborgde. Hij voelde dat zijn daden veranderden in gebaren. Een vader
had hem zelfrespekt gegeven. Maar: onder deze onderzoekende blikken
voelde hij zich een objekt worden. Zij bestonden, hij niet; hij was niets. Hij
behoefde een Schepper, men gaf hem een Grote Baas. Hij voelde diens blik
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in het binnenste van zijn hoofd ... Zijn verontwaardiging redde hem. Hij
vloekte en God keek niet meer naar hem. Het is nu vijftig jaar geleden; zon-
der het toeval dat hen scheidde, zou er iets tussen hen hebben kunnen zijn.
Niemands zoon werd hij zijn eigen oorzaak.
Hij leidde twee levens; hij was een zwendelaar, de fameuze kleinzoon van
de beroemde Charles Schweitzer en de jongen die hunkerde naar het spel
van zijn leeftijdgenoten. Hun onverschilligheid veroordeelde hem. Zijn groot-
vader redde hem door een nieuwe zwendel: hij zette hem aan het schrijven
en nog na vijftig jaar is hij bezig de wil te vervullen van een zeer oude dode.
Maar om zich onmisbaar te voelen, zou men hem nodig moeten hebben. Zijn
schrijven zou dienen om een tekort aan zijn te vervullen. Lange tijd hield hij
de taal voor de wereld. Hij aanvaardde zijn bestemming op voorwaarde dat
zij op niets berustte; dat zij schitterde, zonder grond, in de volstrekte leegte.
Maar de dood leek hem de afgrond van zijn schrijverschap, omdat hij niet
hield van het leven. Nu nog schrijft hij, maar hij ziet het als een vlucht
naar voren om de dood zijn barbaarsheid te ontnemen; hij had er zijn levens.
doel van gemaakt. Zijn opdracht is geworden tot zijn karakter. Zijn toekom-
stige onsterfelijkheid werd zijn konkrete toekomst. De geletterde man ver-
scheen, als Ersatz van de christen. Hij wàs Roquentin.
Hij is veranderd. Later zal hij vertellen welke zuren zijn omhulling hebben
weggevreten. Het gebouw is ingestort. Het atheïsme is een wrede onder.
neming van lange adem. Maar nog altijd schrijft hij. Wat zou hij anders
doen? Nulla dies sine linea. Het is zijn gewoonte en zijn vak. Lang heeft
hij zijn pen voor een zwaard gehouden, nu kent hij onze onmacht. Maar
het doet er niet toe: hij maakt boeken en zal ze maken. Het zal de kultuur
niet redden, maar de mens drukt er zich in uit. Voor het overige: dit oude,
vervallen gebouw, zijn postuur, dat is ook zijn karakter: men ontdoet zich
van een neurose, men geneest niet van zichzelf. Gesleten, vervlakt, ver-
nederd, verdrongen en verstild, zijn de trekken van het kind gebleven bij
de vijftiger. Nooit heeft hij zich de gelukkige bezitter van een talent geacht:
zijn enige zaak was zich te redden door het werk en het geloof. Als hij het
onmogelijke Heil op de rommelzolder bergt, wat blijft er dan? Geheel een
mens, produkt van het geheel der mensen, en die evenveel waard is als zij
allen, en dat heeft zijn waarde, wat wie ook ervan vindt. Zo zij het.

De weerspannige broeder 10)
Kritiek verplicht de kritikus niet het beter te doen dan de bekritiseerde.
Maar kritiek is alleen vruchtbaar, als ze voortvloeit uit een andere visie,
voorzover ze zich tenminste niet beperkt tot het aanwijzen van onkunde.
En het versterkt het betoog, als dat uit de kritiek blijkt. Het voorgaande is
inderdaad geschreven van uit een geheel andere mens- en werkelijkheids-
ervaring dan die van Sartre. Er ligt een andere primaire keuze aan ten
grondslag, en het is al gebleken hoe belangrijk het kiezen van de keuze is.
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Het gaat hier om de keuze van het samen in de wereld zijn. Als iedere
fundamentele keuze is zij uiteraard niet willekeurig en moet zij waar gemaakt
worden; allereerst in de werkelijkheid, maar ook in de theorie. Dat kan in de
samenhang van dit artikel alleen maar schetsmatig gedaan worden. En dat
is te eerder mogelijk, omdat de voorgaande kritiek geen volledige verwer-
ping van Sartres denken inhoudt. Het gaat er maar om aan te geven op
welke punten dat denken aksentwijziging of aanvulling behoeft. Sartre heeft
in zijn werk aan alle kanten inzichten en uitzichten geopend, die niemand
weer zou willen (of zelfs kunnen) dichtgooien: De wereld is niet voor men-
sen gemaakt; de mens schept zijn eigen keuze; veroordeeld tot vrijheid, is hij
toch (of juist) volstrekt verantwoordelijk.
Maar wat betekent die vrijheid; wat kan zij verwerkelijken? Behoort zij iets
te verwerkelijken, en zo ja wat en waarom? Is er een menselijke natuur?
De antwoorden op deze vragen die ons interesseren, zijn de fenomeno-
logische. niet de logische. Is het fenomenologisch waar, dat de existentie
aan de essentie vooraf gaat? Sartre wijst als de "natuur" van het pour-soi
het nietende aan, en daarmee de vrijheid, de angst en de verantwoordelijk-
heid. Later zegt hij, dat er "nog" geen menselijke natuur is en dat die nog
gerealiseerd moet worden. Maar kan men iets anders realiseren, dan wat
in potentie "is"? Is bijvoorbeeld het taalvermogen niet zo'n potentie van
de menselijke natuur? En het is waarlijk geen bijkomstige mogelijkheid.
Dieren spreken niet; de mens aanvankelijk ook niet. Maar hij kan het leren,
en - zoals nog blijken zal - hij kan het niet nalaten. De mens is lichaam
en bewustzijn als twee-eenheid. Het lichaam kent zij bepaaldheden. Hoe zou
het bewustzijn zich daaraan kunnen onttrekken? Gaat dus toch de essentie
vooraf? Neen, wat voorafgaat is de potentie in zijn onbepaalde gerichtheid.
Zij realiseert zich in de existentie en is gericht op een nimmer geheel ver-
werkelijkte essentie.
Dit betoogje beweegt zich nog in de buurt van het logische, maar fenomeno-
logisch is het alles beheersende feit dat het zijn alomvattend is. Er is een
wereld. Begrijpelijk worstelt Sartre herhaaldelijk met dit absurde feit. Waar-
om is er iets, waarom is er niet niets? (EN 713-714). Het zijn is er zonder
reden, zonder oorzaak en zonder noodzaak. Het vervult ons met verwon-
dering, het houdt ons in zijn greep. en het beangstigt ons. Het is met recht
een mysterium, tremendum et faseinans. ") Dat is alleen mogelijk doordat
mensen tegelijk van de wereld zijn en tegenover die wereld staan. Volgens
Sartre is dat het resultaat van het nietende cogito, als pre-reflexief bewust-
zijn. Maar de mens kan niet iets nieten zonder het tegelijk te vestigen, en
niet iets vestigen zonder het ook te nieten. Hij doet het steeds beide tegelijk,
en hij doet het niet alleen als cogito. Hij zou het niet kunnen doen, hij zou
zelfs helemaal niets zijn, als hij niet belichaamd bewustzijn was. Dit be-
lichaamde bewustzijn is een primair fenomeen, waaraan Sartre aanvankelijk
voorbijgaat, om het eerst veel later .weer moeizaam te herstellen. Maar dan is
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zijn aanvankelijke visie al voltooid, waarin hij reeds gekozen heeft voor het
nietende bewustzijn. Maar de mens is zijn lichaam. Pas in de reflektie hééft
hij een lichaam, en het is niet voldoende dan pas het hebben weer terug te
buigen in het zijn. Want primair ontdekt hij de wereld - inklusief zijn
lichaam - als belichaamd (pre-reflexief) bewustzijn.
Wat betekent dat? Allereerst dit, dat het pour-soi niet identiek is met Sartres
nietend cogito. Het is belichaamd bewustzijn, en als zodanig nietend èn
vestigend, doordat het nietend aan de wereld duur, uitgebreidheid en dyna-
miek verleent. Mijn belichaamd bewustzijn voelt, ziet, hoort en beleeft zo-
doende nietend en vestigend de wereld. Daardoor is de wereld een wereld
voor de mens. 12) Niet in die zin dat zij voor mensen gemaakt zou zijn, maar
doordat zij - niet voor mensen gemaakt - door mensen beleefd wordt.
Zij is wat zij werkelijk schijnt, omdat wat zij schijnt werkelijkheid is voor de
mens. Haar schijn is haar werkelijkheid, omdat werkelijkheid een menselijk
fenomeen is. De wezens uit het boekje "Platland" kenden de bol als een
groter en kleiner wordende cirkel, omdat "plat~wezens" de bol slechts in
vlakken kunnen doorlopen. l8) Zo doemt de idee op van een menselijke wer-
kelijkheid die geënt is op "iets". Maar men zou geheel op een dwaalspoor
raken, als men dat iets als een zijn achter de werkelijkheid zou opvatten.
Het is identiek daarmee, omdat werkelijk zijn menselijke werkelijkheid is.
Daarom is ook het menselijke - pre. reflexieve - bewustzijn een wereld.
bewustzijn nog voor het bewustzijn "van" wereld is. De mens is wereld en
niet-wereld tegelijk, onderscheiden, niet gescheiden. De mens is wereld
tegenover de wereld. Hij verwerkelijkt wereld en lijdt aan de wereld. Hij is
wereld en herschept de wereld. Hij is met en buiten de wereld, met en
buiten de natuur, met en buiten levende wezens, met en buiten medemensen.
Hij duikt op in het zijn met en tegen anderen, wier weerspanninge broeder
hij is. Maar hoe kan men een dergelijk zijn met en tegen andere subjekten
fenomenologisch uitleggen? Wat betekent samen èn afzonderlijk in de we.
re1d zijn? Anders gezegd: hoe kan het fenomeen van een omvattend zijn
uitgangspunt worden voor de uitleg van een echt met.de.ander.zijn?

In de aanvang was het woord
De mens is met en buiten de wereld door er mee bezig te zijn. Daarbij zijn
de zintuigen onmisbare middelaars. Reuk en smaak betekenen bij hem niet
zoveel, maar hand, oog en oor zijn zijn bemiddelaars bij uitstek. De lichaams-
delen staan hier uiteraard als teken voor samengestelde processen, waarin
de mens zijn wereld heeft. Genetisch is de tast misschien wel het meest
oorspronkelijke zintuig en het gehoor het meest bijkomstige. Maar belang-
wekkend is wat zij fenomenologisch te betekenen hebben. De hand dient om
te tasten, te grijpen, te bewerken, te hanteren; daarbij gesteund door het
oog. Maar ook om aan te wijzen. Het aanwijzen staat het dichtst bij het af.
tasten. Het is voorbereiding van het bewerken en hanteren. Maar het heeft
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ook nog een andere funktie. Aanwijzen is een origineel menselijk proces:
het maakt een stuk menselijke werkelijkheid beschikbaar. Een stuk aardkost,
een stuk werkelijkheid, wordt pas Mont Blanc of Mount Everest door het als
zodanig aan te wijzen. Ook als de mens de berg niet beklimt, maakt hij hem
op die manier beschikbaar. En in deze beschikbaarstelling vindt de taal zijn
oorsprong. Zo opent zij de weg tot begripsmatig denken, tot overlevering en
kultuur.
Maar de taal is ook expressie van de menselijke werkelijkheid met en buiten
de wereld; van de verwondering, de angst en het geboeid zijn. Als expressie
verwijst de taal primair ook naar het met en tegen andere subjekten in de
wereld zijn; de taal is ook mededeling. 14) Hoe moet dat verstaan worden?
Het kijkend of tastend aanwijzen veronderstelt een ander subjekt, dat met of
eventueel "tegen" ons kijkt, en dan misschien ook ziet. Het woord zien is
namelijk dubbelzinnig: Het betekent pre-reflexief met de wereld zijn, om
dan eventueel via een doelbewust kijken tot een reflexief, nu werkelijk "zien.'
te leiden, dat de mens dan pas echt met of tegen de werkelijkheid plaatst.
Maar niet alléén; de ander-subjekt is daarin altijd meebeleefd; dat is juist
het verschil met de hallucinatie of de droom. De taal nu, is de uitdrukking
van dat meebeleven. Maar niet als pure subjektiviteit, als illusie; want de
taal wil gehoord worden, en zij wordt verstaan door middel van het luisteren.
Tussen horen en luisteren bestaat een soortgelijke dialektiek als tussen zien
en kijken. Er is een pre-reflexief horen, een doelbewust luisteren, en een
werkelijk verstaan.
Maar hoe weet men, dat een echt verstaan mogelijk is? Doordat spreker en
hoorder verwisselbaar zijn in ren samenhangende taaldaad. Zij blijven beiden
subjekt, ook als zij tot elkaar spreken of naar elkaar luisteren. Maar is luiste-
ren niet vaak beschouwend-objektiverend, evenals het kijken? Jawel, maar
het objekt hoeft niet de ander te zijn; het kan ook zijn, en is vaak gericht op
iets anders, een bewustzijnsinhoud. Luisteren maakt de spreker (noch de
hoorder) per se tot objekt. Juist daarin schuilt het typisch menselijke van
de gehoor-zin. Een analyse van het menselijk bestaan kan niet beginnen bij
de hand noch bij het oog, zij begint bij de tong en het oor. Daaraan ontlenen
hand en oog hun menselijke betekenis. Wie ledematen mist, wie blind is,
kan onuitsprekelijk gelukkig zijn. Maar wie spraak of gehoor verloren heeft,
loopt gevaar buitengesloten te worden uit de menselijke gemeenschap. En
verlaten zijn, verlaten van alle mensen, dat is de hel. Een gehoorapparaat,
het schrijven, of anders de vingertaal, kan de dove, de stomme misschien
nog redden. Wie ooit van Helen Keiler gehoord heeft, en dan stelt dat de
ander de zondeval is, bedrijft geen filosofie, maar neemt wraak op zijn jeugd,
toen hij draafde en sprong onder de blik van de volwassenen.
Dus toch rozegeur en maneschijn? Neen, dat niet, maar ook geen negatief
christendom. Er is geen lege troon, waar eens God zetelde. Er is helemaal
geen troon, maar er zijn mensen, die naar elkaar luisteren kunnen ... als zij
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willen! Want hier is dan de inhoud van de vrijheid: de mogelijkheid om te
[uisteren. De keuze van die mogelijkheid levert een grondslag op voor waar.
den die de autonome enkeling bevestigen, terwijl ze de bevestiging van de
ander als subjekt inhouden. De mogelijkheid ... dat is ook de mogelijkheid
van het échec. De "overweldigende verantwoordelijkheid" blijft. En zelfs als
deze aanvaard wordt, is er aan de kommunikatie een grens gesteld, voor.
zover het zijn met de ander altijd ook is een zijn tegen de ander. Ieder be-
leeft als het er op aan komt ook zijn eigen wereld. Dat maakt hem eenzaam,
maar niet noodzakelijk verlaten. Het tegen de ander zijn heeft tot nu toe
iedere kultuurvorm gekenmerkt en geteisterd. Maar niet steeds in dezelfde
gestalte en dezelfde mate. De kommunikatiekloof wordt wijder en dieper
met de desintegratie van traditionele - zij het partiële - leefwerelden, en
met de emancipatie - en daarmee komplikatie - van de enkeling. Totdat
de verlatenheid een hel wordt van wantrouwen, haat, zelfzucht, neurose en
vernietiging. Dan is de voorwaarde aanwezig voor de omwenteling van kul-
tuurpatroon en samenlevingsstruktuur, die de desintegratie en emancipatie
hebben voortgebracht. Zodanig, dat nieuwe patronen en strukturen de weg
vrij maken, voor geëmancipeerde enkelingen, om het zijn-voor-de-ander te
doen prevaleren boven het zijn-tegen-de-ander. Hier treedt een dialektiek aan
het licht waaraan de werkelijke vervreemding van de mens van zichzelf
wordt begrepen als een vervreemding van de ander.
Er is een komplete fenomenologie van het luisteren mogelijk, die ook het
zien en tasten interpreteert. Zij omvat de mogelijkheid van misleiding, door
verhulling, bedrog of onmacht; en van misverstand door homonymie en ver.
schilIen in betekenis- en gevoelswaarde. Zij onderscheidt identificerend-
interpreterend en observerend-determinerend luisteren, belangeloos-meevoe-
lend en belanghebbend.tegenstellend luisteren; gedachtenwisseling en woor-
denstrijd. Zij behandelt het afluisteren en de schaamte, de verstandhouding
en de liefde. Dat alles valt buiten het bestek van dit artikel. Maar opmerke-
lijk is, dat in het luisteren de ander nooit geheel objekt in Sartriaanse zin
kan worden, en dat het dat ook niet bedoelt. De taal maakt de medernens
tot mede-mens, omdat met de taal een overeenkomstig belichaamd bewust-
zijn aan de dag treedt. De aanwijzende taaldaad voltrekt zich namens allen
en voor allen. De onontkoombare mislukking ligt niet in de perversie: het
thematisch tot ding maken van de ogen, het lichaam, de persoon van de
ander, maar in de vervuIling: de onmogelijkheid om het projekt van het
mede-subjekt zijn van de ander geheel te voltooien.

De keuze
En tenslotte: Was het wel de moeite waard: al die woorden, ontledingen,
uitleggingen? Der Worte sind genug gewechselt. En toch loont het de moeite
voor wie meent dat de idee een macht wordt, als zij de geesten grijpt, omdat
belichaamd bewustzijn en praxis niet te scheiden zijn. Maar de idee heeft
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zich steeds geblameerd als zij gescheiden was van het belang. Welnu het
belang dat op het spel staat is de menselijke werkelijkheid, of omgekeerd:
de gezamenlijke ondergang. De leus van de Verenigde Naties: één wereld of
geen wereld is adembenemend juist. Maar zij vergt een filosofie die haar
schraagt en niet ondermijnd. Dat kan alleen een filosofie zijn, die het uitzicht
opent op een werkelijk 2ijn~voor-de.ander, poue autrui. Dat is een zijn, waar-
in de eigen identiteit tezamen met die van de ander als op een rots-bodem
(rock-OOttom) gevestigd is, 15) doordat het teken van de ander aan de praxis
be-teken-is geeft; namens allen voor allen. Dat soort zijn is dienen: mijzelf
zijn als de ander. Het stelt een konkrete verantwoordelijkheid aan de orde,
omdat het be.antwoordt aan de uitdaging van het zijn met en tegen de ander.
Dit zijn laat zich alleen uitleggen als in de aanvang de navelstreng, die de
enkeling verbindt met de wereld, niet doorgeknipt wordt. Dat is een zaak
van keuze: Het kiezen van de keuze.

J. P. van Praag

1) L'être et Ie néant (EN), p. 530-537.
2) O.a.: Esqwsse d'une thêorie des émotions. 1939.
3) Dit is een nieuwvorming, die aan Heidegger ontleend is: das Nichtende.
") L'existentialisme est un humanisme. 19662• p, 25 (EH).
ril Francis Jeanson, Sartre. 1966. p. 23.
6) Adam Schaff, Marx wer Sartre? 1964 (p, 27-49), Bekritiseert Sartres opvatting

van dialektiek, wellicht niet geheel overtuigend. De schaarste-theorie weerlegt hij
met een verwijzing naar de Verenigde Staten. Zie echter ook: J. P. van Praag,
Rekenschap. In: Hedendaagse waardering van Marx. 1950 (p. 197-231),

7) Zie ook Jacques L. Salvan, The scandalous ghost. 1967 (p. 178.183).
8) Jean-Paul Sartre, Les mots. 1964. (l.M).
9) L. M. Tas, Enige beschouwingen over Esquisse d'une thoorie des érnotions van

Jean-Paul Sartre, 1939. Lezing 1966 (i\fanuscript).
10) Titel ontleend aan: M. I. Spetter, j\fan. the reluctant brother. 1967.
11) Rudolf Otto, Das Heilige. 1917.
12) F. Sierksma, De religieuze projectie. 1956 (p. 22 en passim).
18) Edwin A. Abbott, Flatland, 18842, aangehaald bij D. Burger, Bolland, enz. 1957.
14) Vgl. H. J. Pos, Keus uit de verspreide geschriften I. 1957 (p. 205, 209, 213-215

en passim),
1~)Ontleend aan Erik H. Erikson, Young man Luther. 1958.
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EEN WERELDSTRATEGIE VOOR DE VREDE

Wie niet weet Ie verslaan
en wéér niet heeft begrepen
zal eens door nieuwe waan
opnieuw worden gegrepen
totdar de laalJle lehepen
hem, als ze zijn vergaan,
van een terug naar de verre strepen
- die kusten zijn - ontslaan.

(Het eeuwige lpel, H.f.R., 1943)

In een in Moorse stijl opgetrokken gebouw in Wenen, het Arsenaal, is het
Heeresgeschichtliche Museum ondergebracht. Naast allerlei bijzonderheden
over de Oostenrijkse krijgsgeschiedenis door de eeuwen heen - het trekt de
aandacht, dat het land ook nog over een vrij uitgebreide zeemacht de be-
schikking heeft gehad - treft men er de zogenaamde Serajewozaal. De
bekende auto, waarmee de Oostenrijkse troonpretendent aartshertog Fec-
dinand zijn rondrit door de stad maakte, staat er opgesteld, te zamen met zijn
in een vitrine bewaarde bebloede uniform en enkele schriftelijke getuig-
stukken, zoals de menukaart van het niet meer genoten galadiner en de
officiële documenten, waarmee de directeur van het museum zich onmid-
dellijk na de aanslag zowel van toezending van voertuig als uniformjas ver-
zekerde.
In Serajewo zelf kan men het complement van de herinnering aan deze
lugubere gebeurtenis gaan bezichtigen. Op de hoek van een vrij smalle straat
bij de vermaard geworden brug over de Miljackarivier, staan de voetstappen
van de Servische student G. Princip, op het moment dat hij de aanslag op
het aartshertogelijke paar pleegde, nog in het asfalt gemetseld. In een sober
ingerichte expositieruimte op diezelfde hoek vindt men behalve foto's en
kranteknipse1s ook de portemonnaie, de zakdoek en andere snuisterijen van
hem, die met drie weigernikte schoten het startsein tot de eerste wereld-
oorlog gaf. In Serajewo wordt de held vereerd, in Wenen het slachtoffer
nog steeds betreurd. Het psychische onvermogen om twee fragmenten van
een zelfde zaak in het kader van een zelfde historische legpuzzel te plaatsen,
is ook na meer dan een halve eeuw nog duidelijk aantoonbaar.

• •
•

Sedert het begin van de geschiedenis hebben mensen de grootst mogelijke
moeite gehad met het organiseren van hun betrekkingen ten opzichte van
andere mensen. Personen stonden elkaar naar het leven, groepen stelden zich
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op tegenover groepen, stamverbanden tegenover andere stamverbanden,
staten tegenover staten. Een volstrekt op zichzelf teruggevallen individu kan
niet voortbestaan. Reeds Aristoteles beschreef de mens als een kuddedier.
Het bij dit patroon passende kudde-instinct wordt als geborgenheid en saam-
horigheidsgevoel ervaren. Tegenhanger ervan is onbegrip, wantrouwen, ja
vijandigheid tegenover de buitenwereld. De semantische geladenheid, die het
Griekse woord "barbaren" al spoedig kreeg, drukt dit treffend uit. De oudst
bekende ministeries in meer moderne samenlevingsvormen waren die van
oorlog en buitenlandse betrekkingen.
Aangezien agressiviteit gerekend kan worden te behoren tot de natuurlijke
menselijke eigenschappen, behoeft het niet te verwonderen, dat oorlogen
sinds eeuwen inhaerent geacht werden aan het menselijk bestaan. Zij werden
beschouwd als natuurverschijnselen, die men op dezelfde lijn plaatste als
aardbevingen, epidemieën, grote branden of andere catastrofes. Typerend
voor deze mentale instelling was, dat dikwijls de ontdekking van nieuwe
hemellichamen. met name de komst van kometen, als een voorbode van
nieuwe oorlogsrampen werd gezien. Meer wetenschappelijk kwalificeerde
Hobbes de samenleving van de volken als een voortdurende "strijd van allen
tegen allen". Dat bij een dergelijke fatalistische benadering van de proble-
matiek de vraag en of oorlogen misschien wel te vermijden waren niet binnen
de gezichtskring trad, lag voor de hand.
Toch heeft het in de loop van de tijd nooit volstrekt ontbroken aan personen
of stromingen, die het denkbeeld van een universele vrede propageerden.
Daarbij werd dan afwisselend gedacht aan het teweeg brengen van verande.
ringen in de menselijke instelling ten opzichte van het oorlogsverschijnsel of
aan het opzetten van een organisatorische apparatuur, belast met de taak het
uitbreken van oorlogen te voorkomen. Reeds de Chinese wijsgeer Lao Tse
veroordeelde in beginsel alle vormen van oorlog en wapengeweld al gaf hij
er zich tegelijkertijd rekenschap van, dat een dergelijke levenshouding in
de praktijk slechts door weinig aristocraten van geest kon worden opge-
bracht. In de klassieke boeken van de Indische filosoof en wetgever Manu
werd de vrede gekenschetst als de normale toestand, al bleef de oorlog toe-
laatbaar als middel om voor die vredestoestand een duurzame grondslag te
leggen. Bekendheid in de wereld van het Westen hebben o.a. gekregen de,
meer naar de organisatorische kant uitgewerkte, plannen van de veertiende
eeuwse Parijse jurist Pierre Dubais, het "Projet de la paix perpétuelle" van
de Abbé de St. Pierre (dat zelfs al in een Europese federatie voorzag) en,
niet te vergeten, de door Kant ontwikkelde denkbeelden in zijn "Entwurf
zum ewigen Frieden".
Tot een nadere praktische uitwerking van al deze papieren plannen is het
nooit gekomen. De eerste daadwerkelijke poging om door een organisatie
van de internationale samenleving de grondslag voor een duurzame vrede te
leggen dateert van 1919 en het was de toenmalige Amerikaanse president
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Wilson, die er de stoot toe gaf. Wat Wilson met de oprichting van de Vol-
kenbond voor ogen stond was hetgeen Hugo de Groot driehonderd jaar
eerder al, veel vager, had omschreven als zijn verlangen de bedrijver van een
onrechtvaardige oorlog door de gezamenlijke staten te doen bestraffen. Het
oude Romeinse onderscheid tussen rechtvaardige en onrechtvaardige oorlog,
in de praktijk onhanteerbaar, wordt in het Volkenbondspact uiteraard niet
genoemd. Maar wel berustte dit Pact op het beginsel van de zogenaamde
"collectieve veiligheid", d.W.Z. dat in het vervolg een aanval op één staat als
een aanval op de statengemeenschap in zijn totaliteit zou worden beschouwd
en als zodanig door een gezamenlijke actie zou worden bestreden.
Het ontstaan van de Volkenbond was niet toevallig. Het uitbreken juist van
de eerste wereldoorlog kwam voor velen als een donderslag bij heldere hemel
en bracht bij hen een toestand van diepe geestelijke crisis teweeg. Meer dan
ooit begon men er zich rekenschap van te geven, dat het lot van de inter~
nationale samenleving (en daarmede dat van de mensheid) niet langer aan
het blinde spel der maatschappelijke krachten mocht worden overgelaten.
Enerzijds realiseerde men zich, dat ieder volgend conflict opnieuw wereld-
omvattend zou dreigen te worden; anderzijds had de revolutionaire ontwik-
keling van de wetenschap mogelijkheden van chemische of bacteriologische
oorlogvoering binnen de gezichtskring gebracht, waarvan alleen nog het
allerergste kon worden gevreesd.
De Volkenbond is geen succes geworden, heeft althans het uitbreken van
een tweede wereldoorlog niet vermogen te verhinderen. En daarna is het
dilemma nog afschuwelijker geworden, zowel door de uitvinding van de
kernwapens als door het aan de dag treden van diepgaande en fundamentele
tegenstellingen tussen de deelnemers aan het internationale verkeer onder-
ling. Deze tegenstellingen vinden hun oorsprong in allerlei nationalistische
vormen van simpele machtsbegeerte, in uiteenlopende ideologische opvattin.
gen over regeringsstelsels en sociale systemen, in de nog steeds voortwoeke-
rende rassendiscriminatie en in het schrijnende welvaartstekort, dat een groot
deel van de wereldbevolking op de grens van het bestaansminimum drukt.
Tegenover deze vermenigvuldiging van de spanningshaarden staan nauwe.
lijks organisatorische winstpunten bij de bevordering van de internationale
rechtsorde. Ofschoon ook de Verenigde Naties zijn opgebouwd volgens de
aan het Volkenbondspact ten grondslag liggende principes, is het tot gelding
komen van de gedachte van de collectieve veiligheid aanzienlijk moeilijker
geworden. Niet alleen kunnen de machtige mogendheden op aarde door
uitoefening van een "vetorecht" beslissingen van de internationale organisatie
te allen tijde blokkeren, maar bovendien hebben zij zich door hun kern-
wapenmonopolie van de feitelijke macht verzekerd en grote delen van de
wereld onderling in invloedssferen verdeeld.

* *
*
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De hier geschetste situatie is gelukkig nog niet zo droevig als zij bij eerste
indruk doet veronderstellen. Zolang het aan werkelijke internationale waar-
borgen bij de bevordering van een duurzame en rechtvaardige vrede ontbreekt
is het verstandig de instrumenten van lagere kwaliteit, die zich aandienen,
niet bij voorbaat als ondeugdelijk van de hand te wijzen. Het machtseven-
wicht der sterken ofwel, naar de uitdrukking van Wohlstetter, de "balans
der afschrikking", heeft de wereld hoogstwaarschijnlijk reeds enkele malen
voor het uitbreken van een derde wereldoorlog behoed. De totstandkoming
van de balans spruit dan ook voort uit de bij leidende staatslieden der direct
verantwoordelijke landen gegroeide overtuiging, dat de mogelijkheid van
succesvolle krijgshandelingen onder de tegenwoordige omstandigheden niet
langer opweegt tegen het risico van een de gehele menselijke beschaving vee-
nietigende kernoorlog. Maar daaruit blijkt dan tevens, dat niet in de eerste
plaats het recht, nog minder de rechtvaardigheid, doch het argument van de
beveiliging van de wereld tegen een atoomaanval als voornaamste richtsnoer
bij de behartiging van de internationale betrekkingen wordt gehanteerd.
De zorg van de grootmachten voor de internationale veiligheid is toe te
juichen, zolang zij althans niet alle normen van recht en rechtvaardigheid
volstrekt overboord hebben gezet. Maar een ernstige schaduwzijde van de
onder de atoomparaplu tot standgekomen blokvorming is toch wel, dat tal
van onrechtmatige inmengingen en tal van beschamende onderdrukkings-
situaties worden getolereerd of zelfs gecreëerd, zolang zij de invloedssferen
in tact laten of daarin niet al te aanzienlijke verschuivingen teweeg brengen.
Kleine oorlogen worden niet steeds voorkomen en dreigen dan onmiddellijk
tot speelbal te worden van de machtstegenstellingen tussen de groten; dicta.
toriale regiems zijn aan weerszijden van de scheidslijn tussen de blokken aan
de orde van de dag; allerlei vormen van rassendiscriminatie blijven voort-
woekeren; gebrek aan wederzijds begrip en wantrouwen in elkaars bedoe-
lingen worden als gevolg van de blokvorming eerder gestimuleerd dan over.
brugd.
Daarbij komt nog. dat ook voortdurend weer uiterst gevaarlijke situaties ont-
staan op plaatsen, waar de invloedssferen tussen de beide machtsblokken niet
of onvoldoende zijn afgebakend. De eerste scheuren in het gordijn van de
concentratie van kernwapens in de handen van enkele staten. zijn de ver-
ontrustende tekenen van een verwachtbare nucleaire verspreiding over een
groot aantal landen en daarmede van een verheviging van de bewapenings-
wedloop in een helaas geenszins denkbeeldige toekomst. Het is de vraag of
men dit gevaar met gebruikmaking van de geijkte internationale procedures
nog bijtijds zal kunnen keren; of men er zich met een enkel nonproliferatie-
verdrag voldoende tegen zal kunnen beschermen.

• •
•
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Toen de Verenigde Naties in 1945 werden opgericht geschiedde dit onder
het devies "One world or none". Deze totaliteit van de vrede kan niet genoeg
worden onderstreept. Eeuwenlang greep de mens naar machtscombines om
op de meest directe wijze zijn belangen te kunnen beschermen. Maar op
weinig terreinen is de zegswijze over de zich steeds herhalende geschiedenis
zo slecht van toepassing als op het gebied van de internationale betrekkingen.
Tegenover het begrip totale vrede staat het begrip totale oorlog. De ont-
wikkeling van de massale vernietigingstechniek is binnen vijftig jaar sneller
voortgeschreden dan in de onoverzienbare tientallen eeuwen voordien. De
mens leeft, naar het woord van Pau! Valéry, in de "beginfase van de vol-
tooide wereld" (ie monde du temps fini commence). Als mens is hij meer
dan ooit op zijn medemensen aangewezen. Gebeurtenissen tot in de verste
uithoeken van de aarde kunnen een onmiddellijke bedreiging vormen voor de
internationale veiligheid. Dit betekent, dat het motief van nationaal eigen-
belang volstrekt tekort schiet als het zich niet voortdurend ondergeschikt
weet te maken aan het besef van gezamenlijk te dragen verantwoordelijkheid.
Meer dan toen nog geldt, wat Woodrow Wilson op wat simplistische maar
niettemin bijzonder behartigenswaardige wijze formuleerde in zijn rede te
Manchester in 1918: "Tot dusver is de wereld geregeerd, of werd althans
een poging gedaan haar te regeren, door bondgenootschappen op basis van
belang, maar zij zijn in elkaar geklapt. Het zijn niet de belangen, die mensen
werkelijk binden: belangen scheiden ... Wat mensen werkelijk bindt, is een
gemeenschappelijke toewijding aan de zaak van de rechtvaardigheid".
Meer dan ooit in zijn historie staat de mens voor een fatale keus. Meer dan
ooit ook begint het tot hem door te dringen, dat hij die keus zelf heeft te
doen en dat hem de verantwoordelijkheid daarvoor niet door hem transcen-
derende anonieme machten van de schouders kan worden genomen. Als
Fromm een onderscheid maakt tussen de existentiële en historische mense-
lijke gebrokenheid ligt dat juist daarin, dat de mens wel zichzelf kan beo
spiegelen door zich als het ware buiten zichzelf te plaatsen, maar zich daar-
mee van zijn eigen verantwoordelijkheid nimmer kan ontslaan. "Zo is de
huidige tegenstelling tussen een overvloed aan technische middelen ten be-
hoeve van onze stoffelijke behoeftebevrediging en onze macht deze middelen
uitsluitend ten bate van de vrede en het welzijn der volken te benutten, van
oplosbare aard. Het gaat hier niet om een onverbiddelijke tegenspraak, in
het wezen van de mens verankerd, maar om een tegenstelling, die alleen aan
een gebrek aan moed en wijsheid bij de huidige mens te wijten is"; aldus
Fromm.
De situatie van blokvorming, van NA va en Warschaupact, die na de tweede
wereldoorlog ontstond, is een verbeterde versie van traditionele patronen,
zoals die zich ook in het verleden met de regelmaat van de klok hebben
voorgedaan. Gezien het wereldomspannende karakter,gegeven de wederzijdse
vooropstelling van een defensief oogmerk, in aanmerking genomen de aan

132



beide blokken inhaerente supranationale aspecten, lijkt het inderdaad verant-
woord om van een, zelfs niet onbelangrijk, verbeterde versie te spreken. Een
vergelijking met de Metternichpolitiek van ruim een eeuw geleden of met
het Engelse streven naar een Europese "balance of power" valt ontegenzeg-
gelijk duidelijk ten gunste van de tegenwoordige toestand uit. Niettemin
ontbreekt het nog steeds aan een werkelijk geruststellend perspectief. Want
tegelijkertijd zijn de risico's verveelvoudigd, is de tijdnood, waarin de mens-
heid verkeert, onevenredig gegroeid en spelen de internationale tegenstellin-
gen zich af tegen de achtergrond van een volstrekt veranderde dimensie.
Stellig op iets langere termijn immers, kan de waarborging van de vrede niet
meer met traditionele oplossingen worden verzekerd, juist omdat het gevaar
van een afglijden naar nog meer geijkte traditionele situaties, waarbij elke
deelnemer aan het internationale verkeer weer als eigen rechter gaat optre-
den, als het ware in het systeem is ingebouwd. (In de Franse politiek wordt
dit streven tot dusver het duidelijkst gedemonstreerd). En wanneer een groot
deel van die deelnemers dan over een eigen kernmacht is gaan beschikken
- en wie zal dit op langere termijn verhinderen? - zal een derde wereld-
ramp met wiskundig voorspelbare zekerheid werkelijkheid worden.
Daarom is het dringend gewenst de tijd van negatieve vrede, die ons gelaten
is, te benutten voor het leggen van positieve grondslagen, die de blokvorming
geleidelijk overbodig zullen maken en waarop in de toekomst een meer be-
vredigend functionerende internationale samenleving kan worden opge-
bouwd. Van belang zijn daarbij in de allereerste plaats een geleidelijke ver-
sterking van de positie van de Verenigde Naties, een onderstreping in plaats
van een verloochening van elementaire en universeel aanvaarde internationale
beginselen, een herstructurering van de wereldsituatie op het gebied van de
welvaart, alsmede een consequent streven naar objectivering van internatio-
nale verschijnselen en problemen. In het algemeen zal onderkenning van het
structurele karakter van de vredesproblematiek nodig zijn, waarvoor men
geleidelijk ook ten aanzien van het ontwikkeIingvraagstuk meer oog is gaan
krijgen. Zoals men daar op internationaal niveau thans doende is met de
uitwerking van een internationale ontwikkeIingsstrategie, zo zou men hier
kunnen spreken van de vier grondslagen voor de uitwerking van een inter-
nationale strategie voor de vrede - de term Strategie der Friedenssicherung
is van Von Weizsäcker -, waarvan de ontwikkeIingsproblematiek dan een
(belangrijk) onderdeel vormt.

* *
*

Het bepleiten van een versterking van de machtspositie van de Verenigde
Naties en haar organen vereist een zekere stoutmoedigheid. Men zet er zijn
prestige gemakkelijk mee op het spel in dier voege, dat men het risico loopt
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bij de categorie van lieden te worden ingedeeld, die met schoonschijnende
theorieën vanuit hun studeerkamer een - gelukkig meestal onschadelijke -
bijdrage tot hervorming van de wereldstructuur trachten te leveren. De bit-
tere teleurstellingen met de Volkenbond, waaromtrent velen aanvankelijk
nogal hooggespannen verwachtingen koesterden, hebben daartoe ongetwijfeld
bijgedragen. Zo wordt aan de Verenigde Naties een zeker nuttigheidselement
als internationaal forum, als een niet al te ongeschikt medium om onderlinge
meningen uit te wisselen en met elkaar in een zeker contact te blijven, door~
gaans niet ontzegd. Zodra het er echter om gaat de internationale organisatie
te doen uitgroeien tot een zelfstandig actiecentrum met een eigen machts-
positie, verflauwt het toch al geringe enthousiasme en acht men zijn belangen
overal beter verzekerd dan juist daar. Vermoedelijk hangt dit mede samen
met een eeuwenlange gewenning aan het verschijnsel van de horizontale
structuur van de internationale samenleving, die velen minder dan ooit ge-
neigd lijken voor een verticale opbouw te willen ruilen. Hoe zal in een
periode dat nationaal gezag in brede kringen sterk aan betekenis en prestige
heeft ingeboet, de populariteit van internationaal gezag verdedigd kunnen
worden? Zeker niet als het zich voor de noodzaak gesteld ziet - en dat zal
gezien de pluriforme samenstelling van de internationale samenleving bij
herhaling het geval zijn - beslissingen te nemen, die lang niet overal van
onderop worden gesteund of gewaardeerd.
Toch ligt op iets langere termijn de enige mogelijkheid tot werkelijke orga-
nisatie van de vrede niet in blokvorming, nog veel minder in een uiteen-
vallen van de blokken in een groot aantal negentiende eeuwse nationale
scherven, maar uitsluitend in een mondiale wereldstructuur met een enkele
mondiale gewapende macht over welks gebruik met een eveneens universeel
aanvaarde stemprocedure wordt beslist. Utopische hersenspinsels? Het wordt
steeds onwaarschijnlijker, dat de mens op internationaal terrein nog een an-
dere keus heeft dan tussen "utopie" of ondergang. In een bepaald opzicht is
trouwens de internationale rechtsorde reeds meer volgroeid dan de leek ge-
neigd zou zijn op het eerste gezicht aan te nemen. Het Handvest kent een
absoluut vredesgebod, zowel ten aanzien van de verplichting om geschillen
uitsluitend met vreedzame middelen te beslechten als ten aanzien van het
verbod van gebruik van geweld of bedreiging daarmee, anders dan terzake
van zelfverdediging. Waaraan het ontbreekt is niet de instemming van de
deelnemers aan het internationale verkeer met deze bepalingen, maar het
onvermogen van de Verenigde Naties om zich te doen gelden zodra ze ergens
worden geschonden. Ook de ondergang van de Volkenbond was trouwens,
zoals Verzijl terecht in zijn afscheidscollege constateerde, niet te wijten aan
deszelfs onvolmaaktheid, maar aan de volstrekte onwil van de aangesloten
leden-staten om de aan de bond ten grondslag liggende beginselen tot levend
recht te maken.
Een mondiale politiemacht, met internationale bevoegdheden bekleed, is niet
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op één dag gevormd. Tammes en vele anderen hebben op bestaande moeilijk-
heden maar evenzeer op bestaande mogelijkheden in dit verband gewezen.
Het is zaak die mogelijkheden te benutten en uit te werken, waarbij geduren-
de de eerste tijd de bestaande blokken zeker nog een nuttige functie op basis
van artikel 51 van het Handvest zouden kunnen vervullen, maar het ont-
breekt aan de inspiratie daartoe zolang men de ernstigste gaten in de inter-
nationale muur nog wel met de traditionele middelen provisorisch meent te
kunnen dichten. Juist voor de regeringen van kleinere landen ligt hier
niettemin een belangrijke taak voor het ondernemen van initiatieven. Terecht
heeft de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, Oe Thant (in een
toespraak tot de universiteit van Denver in 1964), gewezen op de nood-
zakelijke voorbereidende maatregelen, implicerende een aanzienlijke reductie
van nationale soevereiniteit, welke aan de vorming van een werkelijk effec-
tieve internationale politiemacht moeten voorafgaan.
Wil dit aUes van de grond komen, dan dienen regeringen op internationaal
niveau consequent aan te dringen op en met gelijkgezinden plannen uit te
werken voor een geleidelijke maar gestadige uitbreiding van de bevoegd-
heden van de Verenigde Naties, het verder internationaliseren en activeren
van de gespecialiseerde organen, het invoeren van een systeem van gewogen
stemmen (zodat een land met enkele honderdduizenden inwoners niet even-
veel gewicht in de schaal legt als een land met vele tientaUen miljoenen),
het vaststellen van procedures voor internationaal ingrijpen bij dreigende of
reeds arute conflicten en bij flagrante schendingen van mensenrechten, de
oprichting van een permanent internationaal orgaan voor het vaststellen van
feiten in conflictsituaties, invoering van de obligatoire rechtsmacht voor het
Internationaal Gerechtshof, het verbeteren of van de grond brengen van een
arbitrage- resp. herzieningsmachinerie op het punt van de verplichtingen
tussen staten en het doen uitwerken van onderdelen van de wereldstrategie
door deskundige internationale organen. Geleidelijk zal men voorts meer
ernst moeten gaan maken met de naleving van door de Verenigde Naties
genomen besluiten en deze niet naast zich neerleggen om politieke redenen
of overwegingen van nationaal eigenbelang. Ook wat dit betreft zou een
aantal kleinere landen een goed voorbeeld kunnen geven.

* **
Uitvoering van dit aUes kost, zelfs als de goede wil voorop,taat, onvermij.
delijk tijd en ook gedurende de overgangsperiode naar meer supranationale
verhoudingen zal de bescherming van de belangen van alle deelnemers aan
het internationale verkeer zo effectief mogelijk dienen te zijn verzekerd. Ook
op dit punt doet zich niet zozeer het probleem voor, dat het volstrekt aan
regels ontbreekt, maar dat verloochening in concrete omstandigheden te
dikwijls plaats vindt en zelfs menigmaal nog met hooggestemde motieven
wordt verdedigd. Tot de meest fundamentele grondslagen van het geldende
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internationale recht - in communistische landen spreekt men graag van de
beginselen der vreedzame coëxistentie, in tal van ontwikkelingslanden van
Panch Shila, d.i. vijf zuilen - behoren: eerbied voor elkanders soevereiniteit,
niet-inmenging in elkaars interne aangelegenheden, soevereine gelijkheid,
non-agressie; ook wordt in dit verband nogal eens genoemd de trouw aan in
het onderling verkeer vrijwilJig aangegane verbintenissen, die trouwens im.
pliciet in de aard van iedere afspraak of overeenkomst verankerd ligt.
Op het eerste gezicht lijkt er een onoverbrugbare kloof te gapen tussen het
verlangen naar het tot standbrengen van supranationale verhoudingen op
internationaal niveau en respect voor soevereiniteit, gekoppeld aan niet.
inmenging. Natuurlijk zullen de Verenigde Naties of andere legitieme inter-
nationale organen bij het verder voortschrijden van de internationale rechts.
orde, al was het alleen maar om redenen van menselijkheid, niet steeds aan
inmenging in de nationale aangelegenheden van een staat kunnen ontkomen.
Reeds thans zijn er herhaaldelijk situaties, waartegenover een internationaal
of regionaal orgaan zich terecht tot het doen van aanbevelingen geroepen
voelt, die dicht liggen bij het begrip inmenging (Verenigde Naties bijv. t.a.v.
Zuid-Afrika, de Raad van Europa t.a.v. Griekenland); de mogelijkheden tot
effectief optreden in dit opzicht zullen geleidelijk moeten worden uitgebreid.
Zolang het echter aan een bevredigend functionerende internationale over-
heid, een bevredigend functionerende internationale rechter en een bevredi-
gend functionerende internationale politiemacht ontbreekt, is niet goed in te
zien, hoe de landen hun beleid consequent op inmenging in elkaars soeve.
reine aangelegenheden zouden moeten afstemmen. De hele geschiedenis van
het interventieprincipe leert trouwens, dat het de vooruitstrevende ontwikke-
ling van de internationale rechtsorde heeft geschaad, in plaats van deze te
bevorderen. In moderne volkenrecfitelijke zin werd het beginsel toegepast
door de bondgenoten in hun pogingen tot onderdrukking van de Franse
revolutie. De Heilige Alliantie schreef na het Weense Congres de politiek
van inmenging in haar vaandel om het absolute vorstengezag tegen de libe.
rale nieuwlichters en revolutionaire stromingen in bescherming te nemen.
Andere hoogtepunten van het interventieprincipe zijn de imperialistische
politiek van de Amerikaanse president Theodore Roosevelt rond de eeuw-
wisseling, de interventies van de geallieerden ten gunste van de Witte Gene-
raals in de Sowjetunie na de eerste wereldoorlog, de interventies van de
Verenigde Staten na de tweede wereldoorlog in O.a. China (Formosa), Viet-
nam, Guatemala, Cuba en Santo Domingo, die van de Sowjet-Unie vooral in
Oost-Europa. Ook de jongste Russische interventie in de Tsjechoslowaakse
binnenlandse aangelegenheden had een typisch reactionnaire inslag.
Daarentegen hangt de verdediging van het non-interventiebeginsel nauw
samen met het streven naar verdediging van de vrijheid en met de opvat-
tingen van Rousseau omtrent de volkssoevereiniteit. Als belangrijk moment
in de ontwikkeling van het principe wordt nog steeds genoemd de Monroe-
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leer van 1823, bedoeld om inmenging van de vroegere Europese kolonisators
in de vrijgeworden Amerikaanse koloniën te voorkomen. Deze Monroeleer
werd van de aanvang af van harte ondersteund door alle Amerikaanse landen
(zij het uiteraard niet in zijn latere ontaarding als een instrument van de
politiek van de Verenigde Staten om zich van de hegemonie over Latijns-
Amerika te verzekeren). Het was de Amerikaanse president Wilson. die het
initiatief nam om het beginsel van de niet-inmenging tot de hele wereld uit
te breiden door het neer te leggen in het Volkenbondspact; een gestie, die
hem in zijn eigen land bepaald niet in dankbaarheid is afgenomen. De Vol-
kenbond zou de verantwoordelijkheid voor het waarborgen van de terri-
toriale onschendbaarheid en de politieke onafhankelijkheid van de leden-
staten moeten overnemen (artikel 10). Het systeem van de collectieve veilig-
heid, logisch complement van de non-interventie en een uiterst progressieve
ontwikkeling in het internationale verkeer, was geboren.
Sommigen hebben weleens de tegenwerping gemaakt, dat de non-interventie
deel zou uitmaken van wat men dan wel noemt een typisch "Westers"
volkenrecht. Niets is echter minder waar. Zo is om te beginnen de non-inter-
ventie in resolutie 1815 (XVII) van de Algemene Vergadering van de Ver-
enigde Naties uitgeroepen tot één van de zeven specifieke beginselen van
volkenrecht met betrekking tot de vriendschappelijke relaties tussen staten.
Het beginsel van de niet-inmenging vormt voorts een hoeksteen in het
Handvest van de Organisatie van Amerikaanse Staten, het zogenaamde
Charter van Bogotà (artikel 15). Het is één van de vijf fundamentele be-
ginselen in de door de communistische landen omtrent de vreedzame coëxis-
tentie gehuldigde opvattingen en verschijnt als zodanig voor het eerst in
tractaatsvorm in het verdrag van 1954 tussen Indië en de Chinese Volks-
republiek. Het is eveneens één van de vijf grondslagen van de reeds genoem-
de Panch Shila en staat bijvoorbeeld vermeld in het Statuut van de Arabische
Liga (artikel 8); het was één van de tien fundamentele beginselen van de
Bandungconferentie van 1956 van niet.gebonden mogendheden en wordt
uiteraard genoemd in tal van traetaten tussen ontwikkelingslanden onderling.
Alle verhalen, dat inmenging zo belangrijk kan zijn om regeringen af te
zetten, die te rechts (of juist: te links) geacht worden, of om structurele ver-
anderingen tot stand te brengen, die zich slechts met geweld laten verwezen.
lijken, moeten dan ook met diep wantrouwen worden bejegend. In de eerste
plaats zijn ze vaak het excuus voor vulgaire machtspolitiek, in de tweede plaats
dient ieder volk het recht van zijn eigen revolutie te worden gelaten en ten
slotte is niet-inmenging in elkaars interne aangelegenheden de enige moge-
lijkheid om de periode van negatieve vrede zonder al te veel kleerscheuren
door te komen en de tijd te vinden tot uitbouw van werkelijk supranationale
gezagsinstrumenten op steeds uitgebreider terrein.
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Elk streven naar verbetering van de internationale betrekkingen door het
treffen van organisatorische maatregelen dient, wil het kans van slagen
hebben, gepaard te gaan met het uit de weg ruimen van schreeuwend on-
rechtvaardige toestanden. Het vraagstuk van de armoede in de wereld vereist
een andere aanpak dan en wordt als zodanig niet opgelost door verfijning
van de rechtshandhavende en geschillen besleehtende functie van de Ver.
enigde Naties, hoe belangrijk ook. Dit wordt al direct duidelijk als men
bedenkt, dat het aandeel van tweederde van de wereldbevolking in de
wereldexport nog aan voortdurende daling onderhevig is en minder dan
eenvijfde van het totaal is gaan bedragen. Tegelijkertijd steeg de schuldenlast
van de ontwikkelingslanden over een periode van tien jaar tot het vier-
voudige. Pas zeer geleidelijk heeft niettemin de overtuiging veld gewonnen,
dat pogingen tot oplossing van deze omvangrijke problematiek slechts resul-
taat kunnen afwerpen op basis van een gemeenschappelijke inspanning, een
mobilisatie van aUe beschikbare hulpbronnen, uitmondend in een totale her-
structurering van de internationale verhoudingen op het punt van welvaarts-
en arbeidsverdeling.
In 1961 riep de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de jaren
zestig tot Ontwikkelingsdecennium uit, waarbij een snellere groei van het
reële nationale inkomen der gezamenlijke ontwikkelingslanden met een
minimum van vijf procent per jaar tot richtsnoer werd gekozen. De resultaten
van dit Eerste Ontwikkelingsdecennium kunnen nog niet volledig worden
overzien, doch vaststaat reeds, dat er nog te weinig van een systematische
aanpak sprake is geweest en met name in de toekomst de doelstellingen op
de verschillende terreinen beter op elkaar behoren te worden afgestemd.
Momenteel is daarom een Tweede Ontwikkelingsdecennium voor de jaren
zeventig in volIe voorbereiding, waaraan naar men hoopt zowel de elementen
van een (onder leiding van Tinbergen uitgewerkte) ontwikkelingsstrategie
als een ontwikkelingshandvest ten grondslag zuUen liggen. Onder ontwikke-
lingsstrategie is dan te verstaan een plan van actie, waarin naast de doel-
stellingen ook de middelen ter verwezenlijking van die doelstellingen over
een meerjarige periode worden vastgelegd en de verplichtingen van weers-
zijden worden aangegeven. Het Handvest zou de normatieve basis moeten
uitmaken van de ontwikkelingsstrategie. of, zoals het in resolutie 2218
(XXI) van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties wordt uit-
gedrukt: "a consolidated statement of the rights and duties of peoples and
nations underlying international co.operation in tbe interest of economie,
social and cultural development".
De zowel aan Handvest als aan Ontwikkelingsstrategie ten grondslag liggen-
de conceptie gaat er gelijkelijk van uit, dat een zo evenwichtig mogelijke
verhoging en verdeling van de welvaart in de wereld een zaak is van ge.
meenschappelijke verantwoordelijkheid, dat het begrip welvaart even ondeel-
baar is als het begrip vrede en dat ter bereiking van de doelstelling aUe
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politieke en wetenschappelijke krachten behoren te worden gemobiliseerd.
Nu even in het midden gelaten of de mentale bereidheid om zich de ge.
vraagde offers en inspanningen te getroosten reeds overal in voldoende mate
aanwezig is - Oe Thant koesterde daaromtrent, blijkens zijn openings.
toespraak in de vijf-eo-veertigste zitting van de Economische en Sociale Raad
(1968), zowel wat de ontwikkelde als de ontwikkelingslanden betreft, nog
ernstige twijfels - mag het belang van deze pogingen, om het de mens ten
dienste staande wetenschappelijk arsenaal nu eens voor de harmonische ont-
wikkeling van de internationale samenleving in te schakelen, toch niet
worden onderschat.

• ••
Dit brengt nog een ander aspect van de zaak in breder verband in het geding:
de dringende behoefte aan een wetenschappelijke en derhalve meer geobjec.
tiveerde benadering van de grote problemen van onze tijd. Meer dan ooit in
zijn geschiedenis ziet de mens zich immers geplaatst voor de tragische para-
dox, dat zijn vermogen om de wereld te organiseren geen gelijke tred heeft
gehouden met zijn vermogen tot systematische vernietiging, dat zijn ver-
mogen om informaties te selecteren en te verwerken ontstellend achterblijft
bij het vermogen om feiten en gebeurtenissen via de communicatiemiddelen
over te brengen, dat zijn vermogen om sociale bindingen tot stand te brengen
in geen enkele evenredige relatie staat tot de gigantische ontwikkeling der
transportmiddelen. Anders gezegd: de doeltreffende ordening van de enorme
hoeveelheid nieuw verkregen kennis, de taak deze op te nemen in en in ver-
band te brengen met een nieuwe organisatie van denkbeelden, geschikt voor
potentiële actie, kortom wat Julian HuxIey "evolutionair humanisme" heeft
genoemd, blijkt een te langdurig proces.
Terwijl jaarlijks honderdvijftig miljard dollar wordt uitgegeven voor beo
wapeningsdoeleinden en ten behoeve van de verdere verfijning en ver-
betering van de middelen tot vernietiging kosten noch moeiten worden
gespaard, moeten de fondsen voor vredesonderzoek bijeen worden geschraapt
en wordt het mobiliseren van de publieke opinie in het belang van de oor-
logsprofylaxe voor een groot deel overgelaten aan onvoldoend bemande in.
stituten en het welwillend geliefhebber van particuliere organisaties. Tot de
meest dringende doelstellingen op dit gebied behoren verveelvoudiging van
het polemologisch onderzoek (peace research) en het ter beschikking stellen
van de resultaten daarvan voor praktische doeleinden, het ontwerpen van
vredesmodellen en het uitwerken van onderdelen van de wereldstrategie op
internationale conferenties waarbij zowel, en al dan niet afwisselend, geleer-
den van allerlei disciplines, kerkelijke en geestelijke leiders, als publiciteits.
mensen e.d. worden ingeschakeld, het welbewust mede richten en mede af.
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stemmen van wetenschap, onderwijs en vorming op de doeleinden van de
wereldstrategie en het verveelvoudigen van internationale contacten over
ideologische en nationale grenzen heen, dit alles ten einde discussies te be-
vorderen, die gefundeerd zijn op kennis van zaken en meningen en voor-
oordelen te bestrijden voorzover zij uit gebrekkige informatie voortvloeien.
Het vraagstuk van oorlog en vrede is niet in de laatste plaats, misschien zelfs
in de eerste plaats, een communicatieprobleem. Te lang heeft het zich beo
wogen in de sfeer van het automatisme, van het als fatum aanvaarde natuur-
verschijnsel, dat nauwelijks voor serieuze wetenschappelijke aandacht in aan-
merking kwam. Pas sinds enkele decennia begint hierin enige kentering te
komen. Bij vrijwel ieder internationaal conflict ziet men niettemin nog dit
proces van het automatisme zich voltrekken: een voortdurend krampachtiger
tegenover elkaar komen staan van betrokken partijen en een steeds verdere
vertekening van elkanders daden en bedoelingen. De moderne wetenschap
heeft ons de achtergrond van dit verschijnsel bewust gemaakt, heeft onze
ogen geopend voor de betekenis van referentiekaders en projecties. Ieder
mens leeft binnen zijn eigen cultuurmilieu, dat hem een zekere geborgenheid
en zekerheid schenkt. Aangezien die zekerheden verschuiven is hij voort-
durend op zoek naar nieuwe evenwichtssituaties. met een tweeledig gevolg.
Enerzijds kunnen de bestaande zekerheden voor hem een belemmering vor-
men tot de communicatie met derden in een ander cultuurmilieu, anderzijds
vertoont de mens de neiging bij het wegvallen er van de eigen onlustgevoe-
lens te projecteren op de buitenwereld, waarin hij zichzelf niet herkent. Alle
intermenselijke relaties zijn dan ook, althans volgens Sartres pessimistische
conclusie, relaties van het conflict.
Daarbij komt nog, dat de meeste geschillen in het internationale verkeer de
eigenschap vertonen geen tegenstellingen te zijn van het meest blanke recht
tegen het meest zwarte onrecht, doch een mengeling van beide. Dit vormt
op zichzelf reeds een aanleiding tot toenemende onzekerheid, waartegen men
zich door middel van de projectie zoekt te beschermen. Dientengevolge
groeit de wederzijde spraakverwarring naarmate een conflict langer voort-
woekert: de "barbaren" zijn altijd de anderen. Wat bij de één agressie wordt
genoemd heet bij de ander vergeldingsactie, een terrorist wordt tot verzets-
strijder of omgekeerd, een wederrechtelijke inmenging kan door het schoon.
schijnende motief van het verlenen van bijstand op verzoek worden vergoe-
lijkt. Al spoedig komt men dan tot de situatie van de dronkaard, zo treffend
geschilderd door De Saint Exupéry in "ie Petit Prince": "Waarom drinkt
U?", "Om te vergeten", "Om wat te vergeten?", "Dat ik me schaam", "Van.
waar die schaamte?", "Vanwege het drinken".
Het is zeker niet gemakkelijk om een dergelijke vicieuze cirkel te doorbreken,
maar er bestaan nu eenmaal op het gebied van oorlog en vrede - zoals ook
voor veel andere vraagstukken trouwens - geen gemakkelijke oplossingen.
De vraag is of men daarin zonder meer wil berusten, of zich metterdaad wil
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inspannen voor verandering en verbetering. Is die ook werkelijk mogelijk?
Wetenschappelijk gezien wel, naar de mens gesproken waarschijnlijk niet,
tenzij onder druk van een evidente urgentie. Men mag nog altijd de hoop
niet uitsluiten, dat de uitvinding van de kernwapens in steeds breder kring
als een zodanige evidente urgentie zal worden gevoeld.
Wat zou dit dan eventueel kunnen betekenen? Het zou o.a. betekenen, dat
in het licht van een alles vernietigende kernoorlog het inzicht baan breekt,
dat de realisten niet langer zij zijn, die betogen, dat het niet anders kàn,
maar juist zij. die er van uitgaan, dat het per se anders moet, wil er überhaupt
in de toekomst nog van realiteit, van menselijke existentie, sprake kunnen
zijn. Röling onderstreept ergens de noodzaak van confrontatie van nationale
of regionale "waarheden". Aangezien waarheid niet anders is dan de graad
van doeltreffendheid, waarmee wij de werkelijkheid kunnen beschrijven (en
voorspellen) en een ieder zijn eigen werkelijkheid beleeft, gaat het er dus in
laatste aanleg om, zich met elkaars werkelijkheden in toenemende mate ver.
trouwd te maken; een communicatieprobleem van het zuiverste soort en een
in principe niet volstrekt onuitvoerbare exercitie. Op bescheiden schaal is
en wordt zij trouwens toegepast, hijvoorbeeld op de Pugwashconferenties, bij
de talrijke ontmoetingen van kerkelijke leiders uit Oost en West en bij de
inmiddels op gang gekomen gesprekken tussen humanisten uit de Westerse
wereld en marxistische humanisten uit de communistische landen. Maar het
blijft slechts een bescheiden aanloop en er zou veel meer moeten gebeuren,
met name via de officiële kanalen. Waarom zou het, met formele bevoegd-
heden beklede. organen niet lukken om concrete conflictsituaties terug te
leiden op één gemeenschappelijk referentiekader. emoties te ontideologiseren,
toegebracht leed en schuld te kwantificeren? Waarom zou het niet mogelijk
zijn computers in te schakelen bij het analyseren van feiten ten einde het op
tafel leggen van de meest objectieve oplossing voor een geschil te helpen
vergemakkelijken? (Ten aanzien van een conflicthaard als het Midden.
Oosten bijvoorbeeld zijn deze dingen nog nooit serieus geprobeerd, terwijl
ieder kind begrijpt, dat daar de brandstof voor een derde wereldoorlog hui.
zenhoog ligt opgestapeld).
En als partijen in het conflict dan niet bereid blijken die oplossing te aan-
vaarden? Men kan op het gebied van oorlog en vrede inderdaad voor ieder
geboden alternatief een nieuwe moeilijkheid aandragen. Omdat de legitieme
middelen voor ordening van de internationale samenleving ontbreken of im-
perfect zijn, bestaat er telkens weer de verleiding om dan maar de gemakke-
lijkste wegen, volgens de geijkte traditionele patronen, te gaan bewandelen
en de "oplossing" te zoeken in machtspolitiek op korte termijn. Bij gebrek
aan telefoon zal men het contact inderdaad per brief of zelfs te voet tot
stand hebben te brengen, maar is dit ooit een argument geweest om het
leggen van telefoonleidingen maar ad calend as graecas uit te stellen? De
eerste de beste zakenman zou daar anders over denken. De hele technische
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ontwikkeling dankt haar ontstaan aan een gevoelde behoefte. Het zou wel
merkwaardig zijn als die ten aanzien van een vraagstuk, waarbij het bestaan
van de mensheid zelf op het spel staat, ontbrak. "H ever", aldus Secretaris.
Generaal Oe Thant, "there was a time in the history of man when he ought
to find it intolerable to live with tbe risk of war - which indeed is a risk of
annihilation - and when he had the means to dispel it and to promate
instead the well.being of humanity in every corner of tbe earth, that time is
now".
Toegegeven, de wetenschap van oorlog en vrede staat tot op zekere hoogte
nog in de kinderschoenen. Wat niet in de kinderschoenen staat zijn de tech.
nologische mogelijkheden tot grootscheepse vernietiging. Typisch voorbeeld
van menselijke gebrokenheid. Maar, om met Fromm te spreken, géén voor.
beeld van existentiële gebrokenheid, inhaerent aan het menselijk bestaan zelf.
Eeuwenlang heeft de mens zich dit te weinig bewust gemaakt, heeft hij zich
bij het fenomeen van de telkens terugkerende oorlogen als bij een natuur.
verschijnsel neergelegd. Maar het zijn geen transcendente machten, die hem
in zijn keuzevrijheid tussen ongeremde machtsuitoefening of verantw'oorcle-
lijk handelen, tussen opbouw of vernietiging, dwarsbomen. Waarom zou hij
van die keuzevrijheid dan niet trachten een beter gebruik te maken? De zorg
voor de toekomst van de mensheid is te groot geworden om haar nog aan
enkele goedwillende idealisten over te Jaten.

H.l. Roelhof
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VERVREEMDING' EN MAATSCHAPPELIJKE AKTIE

Het woord "vervreemding" is één van de termen die tegenwoordig in de
mode zijn, hetgeen het, onder meer, verdacht maakt. Het wordt veel ge-
bruikt, en dus ook misbruikt; het is een dubbelzinnig, en daarmee onduidelijk
woord; daarbij wekt het defensieve reakties op bij diegenen, die van mening
zijn dat datgene, waar het woord voor staat, in de praktijk gevaarlijk is, en
die een situatie wil1en handhaven, welke volgens hen het verdedigen waard
is. Uiteenlopende redenaties en praktische stellingnamen liggen aan deze
reaktie ten grondslag: te beginnen met hen die menen, dat alle duistere en
dubbelzinnige woorden bestreden moeten worden en te eindigen met hen
die in het geweer komen tegen het pessimisme van de "filosofie van de wan.
hoop", Onder de tegenstanders bevinden zich dus allen die trouw zijn aan
de tradities van het neo-positivisme en aan het postulaat van de semantische
analyse van de termen, ook katholieken en zelfs - hoe verbazingwekkend
dat ook mag lijken - marxisten, die, historisch gezien, de grootste verant-
woordelijkheid dragen voor de huidige populariteit van de term "vervreem-
ding" zelf niet alleen, maar ook van de theoretische begrippen die er mee
samen hangen.
Het theoretische begrip "vervreemding" is langs twee, weliswaar onderling
verbonden, maar toch verschillende wegen tot ons gekomen: de ene - de
lijn van de direkte afstamming - was het hegelianisme, dat in het bijzonder
op de stroming van het Duitse humanisme een constante invloed heeft ge-
had; de andere weg is het marxisme. In dit verband moet wel gesteld worden
dat het marxisme, wat zijn oorsprong betreft, organisch met het hegelianisme
verbonden was; niettemin is de marxistische opvatting van de vervreemding
duidelijk verschillend, en het is deze opvatting die, in de XXe eeuw, niet
alleen de renaissance, maar zelfs - in de laatste periode - de volle ont.
plooiing, de stormachtige verbreiding zelfs van deze theorie heeft te weeg
gebracht.
Weliswaar kan een mode op het intellectuele vlak min of meer snobistisch
getinte elementen in zich bergen, ze kan nooit - of tenminste zelden -
geheel teruggevoerd worden op snobisme. In het algemeen komt ze voort uit
een sociale behoefte om bepaalde feiten te interpreteren, en zodoende uit een
nieuwe theoretische belangstelling voor bepaalde ideeën, uit een belangstel-
ling die - zoals Ludwik Krzywicki terecht opgemerkt heeft - bepalend is
voor de "overdracht van ideeën".

'" bij de vertaling van het franse woord "alienatioo" is gekozen voor "vervreem-
ding"; "alienatie" is op zichzelf even goed mogelijk, maar gebruik van dit
woord heeft als consequentie dat bv. "alienant" vertaald zou moeten worden jn
"alienerend".
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En zelfs wanneer dat de enige reden was, zou de "mode" van de vervreem-
ding een zorgvuldige sociologische en psychologische analyse vereisen. Aan
de andere kant moet men zich bij het zoeken naar een precisering met behulp
van de semantische analyse, niet laten ontmoedigen door het gebrek aan
klaarheid en door de dubbelzinnigheid van de term. Het is de enige metho-
de, wanneer men wil uitvinden waar de "mode" van een bepaalde term of
van een bepaald begrip vandaan komt, en wanneer men, en dat is wel het
belangrijkste, het perspectief van hun politieke waarde wil zien. Want daar
ligt de kern van het probleem: wanneer er sprake is van een sociale behoefte
om bepaalde verschijnselen te interpreteren - waardoor de "mode" van het
bepaalde begrip wordt bepaald -, dan is dat in het algemeen omdat be-
paalde problemen verklaard moeten worden, ten einde de maatschappelijke
aktie te kunnen perfectioneren. De intellectuele "mode" is daar dus alleen
de spontane, en dus onbewuste, uitdrukking van. Bezinning op dit verschijn.
sel stelt ons dan niet alleen in staat ons bewust te worden van wat zich achter
deze spontane processen verbergt op het gebied van de maatschappelijk
ideeën, ze kan bovendien een nauwkeurige omschrijving opleveren van ideeën
die tot dan weinig helder waren en bedriegelijk, vanwege hun dubbelzinnig
karakter. Ze kan en moet een belangrijke rol spelen bij het perfectioneren
van het maatschappelijk doen en laten dat met deze ideeën verband houdt.
We zullen ons in deze schets vooral tot dit aspect van het probleem bepalen,
vandaar de titel.
Laten we eerst de betekenis van de essentiële begrippen van dit betoog pogen
te preciseren. Ik zal trachten dit te doen in de geest van de project-definitie,
dat wil zeggen, dat ik de betekenis van de woorden die ik gebruik, zal geven
zoals ik ze versta en zoals ik me voorstel ze vervolgens te gebruiken. Alle
andere middelen zijn gedoemd te mislukken vanwege de lange geschiedenis
van het probleem (die op zijn minst teruggaat tot de middeleeuwse filosofie)
en vanwege het dubbelzinnig karakter van de term" vervreemding" die daar-
uit voortvloeit. Omdat de geschiedenis van de term me hier niet interesseert
en omdat men er in dit verband niet over hoeft te spreken, zal ik me een-
voudigweg beperken tot de opmerking dat het altijd mogelijk zou zijn om,
voor alles wat ik over deze vragen zou kunnen zeggen, een basis of een aan.
zet te vinden in de loop van de geschiedenis. Dat betekent echter niet dat de
definitie die ik zal hanteren samenvalt met enige andere definitie die uit de
geschiedenis bekend is. en het betekent nog minder dat de structuur van het
geheel, van het concept en van de praktische gevolgtrekkingen die er uit
voortvloeien, identiek zouden zijn aan één van de vormen die zij in het ver-
leden heeft aangenomen. Dat geldt evenzeer voor de conceptie van .M.arx,
waar ik me direkt op baseer en waarmee ik me identificeer, wanneer het om
de hoofdlijnen gaat. Maar het begrip heeft zich bij Marx veranderd, naarmate
zijn conceptie van de wereld zich wijzigde en zijn visie op de maatschappij
rijpte; bovendien worden wij door de ontwikkeling van de maatschappelijke
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verhoudingen sinds Marx en door de ervaringen van de landen die het
socialisme opbouwen, gedwongen ons te bezinnen op bepaalde aspecten die
bij Marx ofwel niet te vinden zijn, dan wel zich in zijn tijd nog niet volledig
hadden ontwikkeld.
Laten we als uitgangspunt het verschil tussen objectivering en vervreemding
nemen.
In het proces van het leven bouwen de mensen onderlinge betrekkingen op,
door middel van een veelsoortigheid van materiële en geestelijke produkten.
Om in leven te blijven verandert de mens de materiële werkelijkheid; hij
produceert verschillende materiële goederen, die dienen om aan de verschil.
lende behoeften van de mensen te voldoen. Maar hij creëert evenzeer geeste.
lijke goederen, die aan bepaalde behoeften moeten beantwoorden, aan de
verschillende historische etappes in de ontwikkeling van de samenleving.
De mens schept evenzeer de maatschappij zelf, opgenomen als hij is in het
geheel van de maatschappelijke betrekkingen, en hij schept de mogelijk-
heden die hem in staat stellen met andere mensen te communiceren. Met
andere woorden (wat vooraf gaat is als voorbeeld genoemd, om dit idee te
formuleren) de mens handelt om te leven, maar hij leeft ook in en door zijn
handelen. Want de mens bestaat voor de ander alleen door zijn produkten
heen en voor de ander is hij wat hij verwerkelijkt heeft, in de meest ruime
zin van het woord.
Maar zowel iedere menselijke aktie, opgevat als een daad, als ieder werkstuk
van de mens, opgevat als een produkt, is de projectie van de mens naar
buiten, want de mens handelt al denkende en dat is ongetwijfeld één van
de karakteristieken, die maken dat de mens verschilt van de dierenwereld.
Wat de mens denkt, wanneer hij een bepaald doel nastreeft, wordt, wanneer
hij handelt, omgezet in een objectief werkstuk, dat wil zeggen in iets dat
buiten enige menselijke geest en onafhankelijk van hem bestaat. Dat is wat
ik onder objectivering versta. Samengevat komt het hierop neer:
objectivering is het proces waarin het menselijk denken - in het handelen-
wordt omgezet in produkten van materiële of geestelijke aard, welke een
objectief bestaan hebben, waarbij objectief wil zeggen onafhankelijk van de
wil en het bewustzijn van de mens.
Onnodig hieraan toe te voegen, - maar we zullen het toch doen, al was het
uit pure schoolmeesterachtigheid - dat dit objectiveringsproces de basis en
de voorwaarde vormt voor het sociale leven van de mensen, zowel in de zin,
dat het hun verschillende behoeften bevredigt, als in de zin dat het hen in
staalt stelt onderling te communiceren, dus te coëxisteren.
Slechts wanneer men zich eerst heeft uitgesproken over de betekenis van de
"objectivering" - als proces en ook als de som van vitale waarden, van de
daden en de produkten van de menselijke aktiviteit - kan het begrip "ver.
vreemding" begrijpelijk worden.
Uitgangspunt zal ook daarbij zijn het observeren van empirische feiten uit
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het gebied van het sociale leven van de mensen. Zo hebben we dus een ver-
scheidenheid aan produl<ten van de menselijke aktiviteit. Ze zijn het werk
van individuen, want alleen de levende en konkrete individuen hebben een
bestaan in biologische zin. Maar hoewel de mens bestaat als konkreet bio-
logisch individu, is hij altijd een maatschappelijk individu, zowel omdat hij
het produkt van een gegeven samenleving is, als vanwege het feit dat hij
slechts binnen de maatschappij kan leven en in leven kan blijven, opgenomen
in het geheel van maatschappelijke betrekkingen en in het mechanisme van
haar aktie. Ook de aktiviteiten van de mens zijn maatschappelijk in deze
dubbele betekenis, evenals de produkten van de mens, die ook maatschappe-
lijk functioneren. Het mechanisme van dit functioneren kan verschillen
naar gelang de sociale betrekkingen, waardoor het bepaald wordt. Hoewel de
mens materiële en geestelijke waarden schept met het doel aan bepaalde
behoeften van andere mensen te gemaet te komen, toont bestudering van
het sociale leven aan, dat de produkten van de menselijke aktiviteit onder
bepaalde maatschappelijke omstandigheden niet alleen op autonome wijze
gaan functioneren, dat wil zeggen onafhankelijk van de wil of de bedoe-
lingen van de makers, maar ook tegen hun wil en hun bedoelingen io, dat
ze hun plannen dwarsbomen en zelfs op de een of andere wijze een bedrei-
ging gaan vormen voor hun scheppers. Dat is nu eksakt wat wij vervreem-

ding noemen.
Dus: vervreemding i;het proces waarbij (materiële of geestelijke) produkten
van de mens - onder invloed van bestaande maatschappelijke verhoudin-
gen - onafhankelijk van de wil en de bedoelingen van hun makers gaan
functioneren, op een spontane manie" de plannen en de pro;ekten van de
mensen gaan doorkruisen en hen zelfs op de een of andere wijze in hun
bestaan bedreigen. Men noemt dus vervreemding een bepaalde manier van
functioneren van de werken van de mens in gegeven sociale omstandig.
heden, een manier van functioneren, waarvan het mechanisme aan de con-
trole van het individu en zelfs aan die van de samenleving ontsnapt, op een
manier die hun plannen en zelfs hun bestaan bedreigt. De beste illustratie is
de parabel van de tovenaarsleerling, die bepaalde krachten in beweging heeft
gezet en die niet meer in staat is om ze te beheersen.
Waarmee we dus uitkomen op de onderlinge betrekkingen tussen objective-
ring en vervreemding.
De conclusie is de volgende. De objectivering is een noodzakelijk verschijn-
sel in het levensproces van de mensen. Zonder een objectivering in deze zin
zouden de mensen noch kunnen bestaan (de materiële en geestelijke prodfJk.
/ie is niet meer dan een bijzondere vorm van objectivering), noch kunnen
samen-leven (al was het alleen maar vanwege het probleem van de com-
municatie) .
De vervreemding daarentegen is geen noodzakelijk verschijnsel in het levens-
proces van de mensen (niet alle produkten van de mens zijn vervreemd,
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terwijl ze wel altijd een objectief bestaan hebben), maar slechts een mogelijk
verschijnsel. Dit is afhankelijk van de maatschappelijke voorwaarden waar.
onder de produkten van de mens functioneren. Onder bepaalde omstandig-
heden wordt objectivering vervreemding, onder andere omstandigheden
draagt ze niet het teken van de vervreemding (ofwel ze verliest het. wanneer
de omstandigheden zich op een bepaalde manier wijzigen). De algemene con-
clusie - van zeer groot belang voor het vervolg van ons betoog - die men
hieruit kan trekken is, dat de vervreemdingsprocessen een fundie zijn van
het geheel van maatschappelijke verhoudingen en dat ze, al naar gelang de
structuur van het geheel, kunnen opdoemen en verdwijnen. Onnodig om de
draagwijdte van deze constatering te onderstrepen voor alle maatschappelijke
aktiviteiten, die tot doel hebben de betrekkingen tussen de mensen bewust te
vormen.

Om de betekenis van het abstracte begrip "vervreemding" beter te vatten,
moeten we teruggrijpen op enkele voorbeelden, waarbij "vervreemding" de
juiste benaming is voor een bepaalde manier van functioneren van de pro-
dukten van de mens.
Laten we beginnen met de vervreemding van de materiële produkten van
de mens.
Nemen we als voorbeeld de kapitalistische markt, het voorwerp van speciale
aandacht van Marx. Op de markt circuleert koopwaar; de goederen hebben
een vastgestelde waarde en prijs, en op deze basis voltrekt hun uitwisseling
zich. De koopwaar wordt gevormd door materiële goederen - werken van
de mens - die moeten dienen om bepaalde materiële behoeften van de mens
te verlichten. Maar aangezien in de kapitalistische samenleving bepaalde
maatschappelijke verhoudingen bestaan, gebaseerd op bezitsverhoudingen,
verandert het produkt van het werk van de mens van karakter en wordt het
handelswaar.
Zijn functie, die bestond uit het verlichten van de behoeften van de mens,
is niet meer doorslaggevend en het is zijn ruil.functie, waarmee kapitaal ge-
vormd wordt, die de overhand krijgt. In het mechanisme van de kapitalis-
tische markt gaat het produkt van de mens niet alleen op autonome wijze
functioneren, onafhankelijk van de wil en de bedoelingen van de makers,
(de prijsschaal, de scheiding tussen goederen, bestemd om aan menselijke
behoeften te voldoen en de mensen die verlangend zijn in deze behoeften te
voorzien, met als extreem voorbeeld de vernietiging van voedingsmiddelen,
terwijl er mensen zijn die honger lijden, etc.), maar het gaat zelfs tegen hun
doelstelIingen en plannen in, waarbij het hen in hun fysieke bestaan kan
bedreigen (werkeloosheid, crisis door overproduktie, etc.). Dit is een klassiek
voorbeeld van wat men verstaat onder vervreemding van materiële produk-
ten van de mens.
Maar het terrein van de vervreemding beperkt zich niet tot de materiële
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produkten. Het klassieke voorbeeld van de vervreemding op het geestelijke
vlak - gegeven wat de jonge Marx en zijn tijdgenoten interesseerde - is
de godsdienst.
Als wij het mythologisch besef verwerpen, dat God de mens naar zijn even.
beeld heeft geschapen, dan moeten we de stelling van Ludwig Feuerbach,
volgens welke de mens de goden schept naar zijn evenbeeld, hetgeen op
basis van vergelijkende studies uit het gebied van de godsdienst-wetenschap-
pen gemakkelijk aan te tonen valt, als de enig rationele aanvaarden.
De mens schept de godsdienst en in dat opzicht is de situatie - rekening
houdend met het verschil tussen de produktie van materiële en die van gees.
telijke goederen - analoog aan de wederwaardigheden die hem ten deel
vallen als schepper van handelswaar. Inderdaad gaan de geobjectiveerde pro-
dukten van zijn verbeelding, onder bepaalde maatschappelijke omstandig-
heden, een bestaan lijden dat niet alleen onafhankelijk is van hem, maar dat
hem zelfs in zijn bestaan kan gaan bedreigen: er komen vervolgingen uit
voort, inquisitie, brandstapels. Er is geen uitzonderlijk scherpe blik voor
nodig om de veralgemenisering van dit probleem te zien wanneer, onder
bepaalde omstandigheden, iedere ideologie het karakter aan gaat nemen van
een godsdienst, met alle gevaren van dien voor de vrijheid en het geluk. van
de mens. Volgens Dürkheim kan iedere ideologie de functie van godsdienst
vervullen, wanneer ze er toe dient van een groep een samenhangend geheel
te maken, op basis van het geloof en niet op basis van wetenschappelijk te
controleren overtuigingen. En hij had gelijk. Ook Marx en zijn tijdgenoten
hadden gelijk toen ze, in hun strijd voor het hwnanisme, begonnen de reli~
gieuze vervreemding aan te vallen: want zolang men vasthoudt aan het niet-
autonome karakter van de menselijke lotsbestemmingen, gevormd door bui~
ten- of bovenmenselijke faktoren, zolang men niet de stelling heeft aanvaard
dat deze lotsbestemmingen een autonoom karakter hebben en dat ze door de
mensen en voor de mensen gevormd worden, kan er geen sprake zijn van
een konsekwente verwerkelijking van de lijn van het humanisme.
Laten we nu een treffend voorbeeld uit de aktualiteit nemen: de ontdekking,
door het menselijk vernuft, van de atoomsplitsing en van de automatisering.
Deze ontdekkingen komen ontegenzeggelijk voort uit het gebied van de
geestelijke scheppingskracht en ze geven zonder twijfel het begin aan van
een nieuw tijdperk in de ontwikkeling van de mensheid, van een tijdperk
dat, in de perspectieven die het opent, de maatschappelijke konsekwenties
van wat men de industriële revolutie heeft genoemd zal overtreffen. Hier
hebben we dan eindelijk de ontdekkingen, die het legendarische menselijke
paradijs mogelijk zouden kunnen maken; maar wanneer ze binnen bepaalde
maatschappelijke verhoudingen functioneren, kunnen ze de mensheid met
totale vernietiging bedreigen. We hebben hier te maken met een klassiek
voorbeeld van vervreemding: de bedreiging is vandaag de dag algemeen
bekend; niemand wil in persoonlijke en sociale zin vernietigd worden;
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redelijkerwijs kan men dus aannemen dat iedereen deze vernIetiging zou
wiJlen vermijden, en toch gaat men vastberaden voort in de richting van de
afgrond. Nog nooit heeft de mensheid op zo.n duidelijke en tragische wijze
de rol van de tovenaarsleerling vervuld. Dat is nu precies wat ik een ver-
vreemdingssituatie noem. De naam doet er weinig toe (als ik de traditionele
term gebruik is dat, omdat ik geen betere gevonden heb), maar het gaat om
objectieve maatschappelijke situaties, die men moet zien en kennen, teneinde
de doelmatigheid van de maatschappelijke akties te verzekeren, die bestemd
zijn om ze tegen te gaan.
In die zin heeft de term" vervreemding" een zeer ruime semantische functie.
"Vervreemding" duidt alle maatschappelijke processen aan, waarin de _
materiële en geestelijke - produkten van de mens functioneren binnen een
bepaald sociaal mechanisme, bepaald door gegeven sociale verhoudingen, op
een manier die niet alleen onafhankelijk is van de mens, maar die ingaat
tegen de maatschappelijke doeleinden die hij zich gesteld heeft, en die hem
- soms - zelfs in zijn sociale bestaan bedreigt.
Hoe breed deze opvatting van de vervreemding ook is, ze is nauwkeurig
genoeg om te verhinderen dat men alienatie gelijkstelt aan iedere vorm van
objectivering en aan, wat men noemt "Ie mal social".
Het feit bijvoorbeeld dat het verkeersreglement van kracht is, onafhankelijk
van de wil van particuliere individuen, die er door verplicht worden de weg
op gedisciplineerde wijze over te steken, betekent nog niet dat er sprake is
van vervreemding, net zo min als het systeem van maten en gewichten, dat
maatschappelijk geaksepteerd is, vervreemding betekent, of de verkeersrich.
ting op de wegen etc. Al was het alleen maar, omdat er in deze gevallen
geen sprake is van een weerstand tegen de maatschappelijke doelstellingen
van de mensen (integendeel, in elk van deze gevallen gaat het om een maat-
schappelijke overeenkomst, door middel waarvan dit soort doelstellingen ge-
realiseerd wordt) en nog minder om een gevaar dat hen in hun bestaan zou
bedreigen.
Hetzelfde gebeurt wanneer men vervreemding gelijk probeert te stellen aan
"le mal social". Weliswaar is vervreemding een "mal sodai" (in de eksakte
betekenis van het woord), maar daarom is ieder "mal social" nog geen ver-
vreemding. Nemen we als voorbeeld epidemieën, zelfmoorden, veroorzaakt
door een ongelukkige liefde, etc. Het gaat dus om de verhouding van deel
tot geheel, en niet om een equivalentie.

Een bijzonder probleem dat samenhangt met het begrip vervreemding moet
apart behandeld worden. En wel, wat men de "u/f-vervreemding" noemt.
In een bepaald genre, op het existentialisme geïnspireerde, literatuur stelt
men vervreemding en zelf-vervreemding eenvoudigweg gelijk. Er is hier
sprake van een levensgroot misverstand, dat uitleg behoeft.
"Vervreemding" is de benaming voor het proces, waarin de prodllk/en van
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de mens van hem vervreemd raken, dat wil zeggen waarin ze onafhankelijk
en in weerwil van de wensen en de plannen van de mens functioneren. Het
zijn de prodIJkten van de mens en niet de mens zelf, die zich in een positie
van vervreemding bevinden. Wanneer men dus spreekt van de vervreemding
van de mens, krijgt deze term een bijzondere betekenis. Om het verschil aan
te geven, moet men dan ook spreken van zelf-vervreemding. Wat voor situa.
tie en welke verhoudingen worden nu door de litteratuur over dit onderwerp
met deze benaming aangeduid?
De in chronologisch opzicht oudste inzichten op dit terrein houden verband
met de analyse van de religieuze vervreemding. Het mechanisme van deze
vorm van vervreemding bestaat met name hierin, dat de mens bepaalde ka.
rakteristieken van zichzelf in absolute vorm projecteert op een bovenmense-
lijk wezen, dat een produkt is van hem zelf. Op die manier worden eigen-
schappen als het goede, de kennis, de liefde etc. (verheven tot absolute waar-
den) tot attributen van de god; maar daarmee wordt de mens er tegelijkertijd
van beroofd, wanneer men hem vergelijkt met het model van volmaaktheid
dat hij zelf geschapen heeft. Er is hier sprake van een dubbele vervreemding.
In de eerste plaats omdat karakteristieke menselijke eigenschappen worden
losgemaakt van de mens en, eenmaal vervreemd, een wezenlijk onderdeel
worden van een produkt van de menselijke geest, dat vanaf dat moment
autonoom functioneert. In de tweede plaats omdat de mens zich "verarmt"
van dezelfde eigenschappen, die hij buiten zich heeft getransponeerd. Deze
opvatting, die van Feuerbach afkomstig is, kan beschouwd worden als de
eerste vormgeving van het idee van zelf-vervreemding.
Maar er bestaat ook een veel eenvoudiger interpretatie. "Vervreemding" is
dan de naam die gegeven wordt aan het proces, waarin de produkten van de
mens in een gegeven verhouding staan tot hun maker. Deze verhouding kan
zich ook voordoen tussen de capaciteiten van de mens, zijn houdingen -
met andere woorden tussen zijn persoonlijkheid, opgevat als het geheel van
capaciteiten, houdingen enz. van de mens - en het gegeven menselijk indi-
vidu, die er de "drager" van is. Dit doet zich voor, wanneer de mens en zijn
persoonlijkheid, geplaatst in de kringloop van de marktekonomie, zelf ook
handelswaar worden en onderworpen zijn aan de wetten en de waarderings.
normen van de marktekonomie. Daarin ligt het verschil tussen het werk en
de vrije creatie, tussen het verdienen van zijn brood, en het handelen om
een antwoord te geven op menselijke behoeften etc. In het leven en in de
litteratuur worden hieraan verschillende namen gegeven: commercialisering
van de cultuur, omzetting van gevoelens, van kunstzinnige en wetenschap-
pelijke creativiteit in koopwaar, etc. De litteratuur over het onderwerp,
waaronder reeds het "Communistisch Manifest", bekritiseert deze situatie,
waarin alles wat de mens bezit te koop is, hetgeen hem er toe brengt zich aan
te passen aan de eisen van de kopers en waardoor hij ophoudt zichzelf te zijn.
En in die zin raakt hij van zichzelf vervreemd. Een van de betekenissen van
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het marxiaanse ideaal van de "totale mens" is het tot stand brengen van de
voorwaarden, die het de mens mogelijk zullen maken te handelen conform
zijn behoeften en zijn voorkeuren, dus om te creëeren en niet te werken (in
dit verband wordt duidelijk waarom Marx het werk als "vervreemding" be-
schouwt, een "onmenselijke" activiteit, terwijl hij van mening is dat creatieve
bezigheid niet alleen noodzakelijk is voor de mens, maar dat de mens er
door gekarakteriseerd wordt).
In het licht van deze redenering is ook het verschil tussen de "ware mens"
en de "werkelijke mens" - een onderscheid dat typisch hegeliaans is, maar
dat ook bij de jonge Marx een grote rol speelt- gemakkelijker te begrijpen.
De werkelijke mens, de mens zoals hij vandaag de dag is, draagt tekenen van
vervreemding ten opzichte van zijn "stam-wezen", terwijl de "ware mens" er
vrij van is. Maar die "ware mens" is een ideaal, een model.
Tot nu toe hebben we het probleem van de zelf-vervreemding aangevat van-
uit de verhouding "mens - persoonlijkheid van de mens". De term bevat
echter nog een andere betekenis, die regelmatig terugkomt in de diskussies
over vervreemding. Het gaat om de vervreemding van de mens als individu,
ten opzichte van de maatschappij, waarmee samenhangt het niet betrokken
zijn bij de zaken van de maatschappij.
De litteratuur van de "filosofie van de wanhoop" - zowel de filosofische
als de litteraire werken -, met zijn thema's als eenzaamheid van het individu,
dat verloren is in de massa, dat de zin van het leven (opgevat als doel dat
men zich stelt voor het leven) niet ziet etc., deze litteratuur is rijk en veel.
geschakeerd. Er is daaronder veel snobisme en decadentie. Deze litteratuur
schept behagen in de psychologische analyse van zieke individuen en men
vindt er in zelfs voorbeelden van een reaktionnair elite-denken. Maar in wat
behandeld wordt ligt een reëel probleem, dat men niet uit het oog moet ver-
liezen, omdat het verband houdt met nieuwe en negatieve sociale verschijn-
selen, waarvoor de term "zelf-vervreemding" zeer goed voldoet.
De hoog-geïndustrialiseerde samenleving brengt aan de ene kant de vorming
van enorme stedelijke agglomeraties met zich mee, met alles wat dat aan
positiefs en negatiefs inhoudt, in wat men een massa-samenleving noemt.
Aan de andere kant brengt ze de vernietiging van de traditionele banden van
de verschillende groepen met zich mee, om te beginnen de familiebanden, en
dan de banden in de beroepssfeer, banden met de buurt, met geloofsgenoten
etc., dat wil zeggen banden die op een traditionele en vanzelfsprekende wijze
de deelname van het individu aan de samenleving bepaalden. De grote stad
en daarmee de ruituur van de massa-samenleving, vernietigt de traditionele
banden; maar ze schept nieuwe banden, machtiger banden in veel opzichten:
vakbonden, sportverenigingen, culturele organisaties, politieke partijen en or-
ganisaties, de banden die gecreëerd worden door de massa-cultuur, zoals die
verbreid wordt door de pers, de radio en de televisie etc. De mens, het indi-
vidu, dat in dit enorme mechanisme is neergezet, is door een aanzienlijk
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groter aantal banden dan in het verleden met de samenleving verbonden,
banden die veel machtiger zijn, wanneer het gaat om datgene, wat zijn per-
soonlijkheid conditioneert en vormt, en wanneer het gaat om zijn organische
incorporatie in het geheel van de maatschappelijke structuur, om de onmoge-
lijkheid buiten deze structuur en onafhankelijk van haar te leven. Er is dus
sprake van een duidelijke integratie en structuralisering van de maatschappij,
die een nauwere integratie van het individu in de samenleving bepaalt, in
sommige opzichten tenminste. Dit is in geen enkel opzicht in tegenspraak
met de desintegratie die tegelijkertijd in de sociale structuur optreedt en die
de voorwaarden schept voor het optreden van de zelfvervreemding van het
individu, in de betekenis van de term die ons hier in het bijzonder interes-
seert.
De litteratuur, dat wil zeggen de goede litteratuur, brengt ons hier verder
dan tientallen wetenschappelijke verhandelingen. Ter verduidelijking neem
ik de roman van Steinbeck, De Druiven der Gramschap. De auteur beschrijft
op uitzonderlijk suggestieve wijze, hoe de mensen er door hun gemeenschap-
pelijk lot, tijdens hun omzwervingen naar het Westen, toe gebracht worden
om zich in niet. formele groepen te verenigen, waarbinnen ieder kan rekenen
op de hulp van de anderen, en andersom.
Deze factor is door de vorming van de zogenaamde massasamenleving van.
zelfsprekend verzwakt: de mens is een deeltje van deze maatschappij, waar-
buiten hij onmogelijk kan leven; in menig opzicht is hij van haar afhankelijk,
maar zelf is hij een atoompje, waar de maatschappij best buiten kan. Daarin
ligt het grote verschil. Deze band, die vanuit het ene gezichtspunt uiterst
machtig en organisch is, is zeer zwak vanuit het andere. Daarom kan men
niet rekenen op de hulp en de solidariteit van de anderen (uitgezonderd
bijzondere verbanden, zoals groepen revolutionairen, maar die zijn niet
karakteristiek voor de samenleving in zijn geheel). Daarom is het makkelijk
om zich relaties te verwerven, maar moeilijk om vrienden te krijgen (dit is
zeer duidelijk in de Amerikaanse samenleving). Gegeven het feit dat dit het
effect is van de diepste wetten die de hoog-geïndustrialiseerde samenleving,
onder een kapitalistisch systeem tenminste, beheersen, is men niet alleen het
object, maar ook het subject van deze desintegratie.
Met andere woorden, de mens verliest het verlangen zich met maatschappe-
lijke problemen bezig te houden, hij sluit zich meer en meer op binnen de
kring van zijn eigen nauwe belangen. Dit is, in ieder geval, de belangrijkste
tendens. Dit betekent natuurlijk niet dat in de hoog-geïndustrialiseerde
samenleving iedere neiging om aan het sociale leven deel te nemen helemaal
verdwijnt. Ze duikt weer op in groepen met een specifieke doelstelling, bij-
voorbeeld in revolutionaire of religieuze groepen; maar dan gaat het om
uitzonderingen, die de algemene tendens niet veranderen. Op de schaal van
de hele samenleving duikt deze deelname over het algemeen weer op, wan-
neer het gaat om de verdediging van nationale zaken. Toch is ook in dat
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geval de neiging tot desintegratie niet overwonnen; alleen de tegenstrijdige
tenclenzen binnen één en dezelfde samenleving zijn bedwongen. Het pro-
bleem van de zelf-vervreemding blijft er niet minder om.
Daar ligt de "rationele kern" van de filosofie van de eenzaamheid van het
individu, verloren in de massa etc. Er zitten twee kanten aan. Aan de cne
kant gaat het om een gegeven desintegratie van de samenleving, voor wie het
individu iets vreemds is, en als reaktie daarop is voor het individu de samen-
leving ook iets vreemds, dat van hem geen enkele betrokkenheid, tenminste
geen emotionele betrokkenheid eist. Aan de andere kant ziet men bij de op
deze wijze gedesintegreerde individuen een vergaand individualisme opdui-
ken, dicht bij de anarchie, tegelijk met een uniformisering van het leven,
vooral van het geestelijk leven van de individuen, die opgenomen zijn in het
mechanisme van de massasamenleving, die dreigt de persoonlijkheid te ver.
nietigen en die zeer dicht in de buurt komt van het macabere beeld, dat in
fantastische romans als die van Zamiatine, Huxley, Orwell en anderen wordt
opgeroepen.
Dit complexe geheel van problemen, dat men beter nauwkeurig zou kunnen
bestuderen dan in een verdedigingsreflex verwerpen, is specifiek voor de
zelf-vervreemding.
Uit wat wij gezegd hebben vloeit dus duidelijk voort dat men de proble-
matiek van de vervreemding en die van de zelf-vervreemding niet gelijk moet
stellen en dat zij, die proberen het probleem van de vervreemding eenvoudig-
weg terug te brengen tot dat van de mens-als-vreemdeling ten opzichte van
de samenleving, de zaak gewoonweg niet begrijpen - in ieder geval zoals ze
zich voordoet in de context van de marxistische traditie.
Op de tweede plaats wordt duidelijk dat het probleem van de zelf-vervreem-
ding op zijn minst twee aspecten heeft en dat de normaal gebezigde en ge-
simplificeerde interpretatie ervan een misverstand vormt, waardoor het reeds
ingewikkelde beeld van een uiterst belangrijk en aktueel sociaal probleem
nog verwarder wordt.
Denken we, wanneer we spreken over "vervreemding" aan de subjectieve
toestand van individuen - die zich "vereenzaamd" voelen, "verloren", "voor
wie het leven de zin ontnomen is" etc. - of aan bepaalde objectieve proces-
sen die de sociale positie en de sociale vervolmaking van de individuen be-
invloeden?
In het licht van ons betoog is dit een nogal rethorische vraag. Toch hebben
degenen die deze vraag stellen gelijk, want het probleem is absoluut niet
duidelijk, wanneer men zich beperkt tot de gangbare litteratuur over dit
thema.
"Vervreemding" is de naam die gegeven wordt aan bepaalde objectieve pro-
cessen, waarin de produkten van de mens in een gegeven verhouding staan
tot hun maker. In dit verband gesteld heeft de vraag geen zin. In het geval
van de zelf-vervreemding daarentegen krijgt ze weer waarde.
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In cUt geval is "zelf-vervreemding", zoals wij het opvatten, de naam die
gegeven wordt aan bepaalde objectieve processen, die maken dat het individu
zich bevindt in een gegeven situatie, wanneer het gaat om zijn houding ten
opzichte van zijn eigen persoonlijkheid, om zijn houding ten opzichte van
andere mensen en de samenleving. Deze objectieve processen vinden natuur-
lijk hun echo in het bewustzijn van de mensen, die zich vereenzaamd, ver-
loren en zonder doel voelen. Maar wat ze voelen, is slechts een secundair
verschijnsel ten opzichte van de objectieve processen die er de oorsprong van
zijn. In andere woorden: de mens is niet vervreemd (in de zin van de zelf-
vervreemding), omdat hij zich zo voelt, maar integendeel, hij voelt bepaalde
dingen, omdat hij zich in een objectieve situatie bevindt, die "zelf-vervreem-
ding" genoemd wordt.

Om deze situatie te definiëren kan men natuurlijk, zoals sommigen, onder
wie bijvoorbeeld professor S. Zolkiewski, voorstellen, gebruik te maken van
de terminologie van de theorie van het structuralisme, door het te analyseren
volgens de structuur van de sociale verhoudingen (die dus gereproduceerd
kunnen worden), die het individuele bestaan van de mensen bepaalt. Maar
men kan het evenzeer op een andere manier doen, bijvoorbeeld door gebruik
te maken van de traditionele terminologie van de sociologisch.historische
theorie van het marxisme. Ik denk persoonlijk dat deze laatste oplossing
beter is, want ik vrees dat de te universele toepassing van de theorie en de
methode van het structuralisme - dat tot dan toe duurzame resultaten heeft
geboekt en dat zich alleen in de linguïstiek een volledig rechtmatige plaats
heeft verworven - niet gefundeerd is en eerder voortkomt uit een mode
dan uit werkelijke behoeften van het onderzoek (net zoals we in de jaren
twintig onder invloed van het neo-positivisme de mode van de geformali-
seerde taal hebben gekend). Maar het gaat toch om een vraag van minder
belang, die in de praktijk, in het onderzoek, geverifieerd moet worden. Eén
en ander verandert niets aan de kern van het probleem dat we gesteld heb-
ben, te weten de kwestie van het objectieve karakter van de vervreemdings-
processen.

Hiermee hebben we de, tenminste oppervlakkige, verduidelijking van de
begrippen die voor ons van belang zijn en waar we in het vervolg van ons
betoog gebruik van zullen maken, afgesloten. Een vraag dringt zich op: zijn
deze redeneringen van enig praktisch belang? Ofwel, anders gezegd: kan de
vandaag de dag zozeer controversiële categorie van de vervreemding van nut
zijn in de maatschappelijke aktie? Als deze vraag bevestigend beantwoordt
wordt, waarin kan ze dan van nut zijn?
Mijn antwoord is bevestigend en ik zie vier gebieden, op zijn minst, die zich
lenen tot concretisering van de algemene stelling over de praktische draag-
wijdte van de categorie van de vervreemding.
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a) Laten we beginnen met de waarde die ze heeft voor indeling en voor
inzicht.
Het feit dat er een algemene theorie en een categorie van de vervreemding
is, maakt het mogelijk gegeven sociale situaties te classificeren, wanneer ze
karakteristieken vertonen, die overeenkomen met die welke we als zodanig
herkend hebben bij de vervreemdingssituaties in hun geheel. De functies van
het inzicht en van de diagnostiek zijn daarmee vergemakkelijkt, wanneer het
gaat om een eventuele sociale aktie.
b) Praktisch gesproken is juist de functie, die het ons mogelijk maakt een
diagnose te stellen van belang.
Zoals we weten neemt het produkt van de objectivering, volgens de algemene
theorie van de vervreemding, de eigenschappen, die karakteristiek zijn voor
het proces van alienatie, pas aan op het moment waarop de maatschappelijke
verhoudingen zich daartoe lenen. De zeer simpele conclusie die wij er al
eerder uit getrokken hebben is, dat een bepaalde verandering van de maat-
schappelijke verhoudingen de vervreemding kan overwinnen. Wanneer de
karakteristieken van de vervreemding verdwijnen, gaan de - geestelijke en
materiële - produkten van de mens functioneren conform de wil en de
plannen van hun maker; hun functioneren verliest zijn spontane karakter.

Hier zijn enkele voorbeelden:
De koopwaar op de kapitalistische markt draagt alle tekenen van het ver-
vreemde produkt van de mens. En wel omdat ze functioneert in de gegeven
sociale omstandigheden van het kapitalisme, dat gebaseerd is op bezitsver~
houdingen. Daarom moeten de sociale verhoudingen die de voorwaarden
vormen voor deze vervreemding, en in de eerste plaats de bezitsverhoudin-
gen, veranderd worden, om een eind te maken aan deze vervreemding, die
niet alleen het ontbreken van produktie-planning in zich draagt en economi~
sche crises, maar ook, als gevolg daarvan, werkeloosheid, honger en armoede
en eveneens het gevaar van imperialistische oorlogen, die het bestaan van de
mensen direkt bedreigen. Dat was één van de fundamentele ideeën van Marx,
waarvan de praktische konsekwenties de hele lijn waarlangs onze tijd zich
ontwikkeld heeft, bepaald heeft.
Hetzelfde geldt wanneer het gaat om de staat als organisatie die fysieke
dwang uitoefent - "de hordes gewapende mannen", zoals Lenin zei, instel-
lingen als het leger, de politie, de rechtbanken en de gevangenissen. Het is
een geval van vervreemding, waarvan het ontstaan en de perfectionering,
in het perspectief van de marxistische ideologie, afhankelijk zijn van bepaal-
de maatschappelijke verhoudingen: van de verdeling van de maatschappij in
antagonistische klassen, op basis van het systeem van privaat-bezit. Conclusie:
om deze vervreemding te overwinnen, en om zodoende de sociale demokratie
uit te breiden, moeten de maatschappelijke verhoudingen, die de voorwaarde
vormen voor de vervreemding, veranderd worden, te weten de verdeling van
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de maatschappij in antagonistische klassen, hetgeen veronderstelt: uitbanning
van het systeem van privaatbezit van de produktiemiddelen, waardoor deze
klassen bepaald worden.
Een ander voorbeeld uit het klassieke repertoire van het marxisme: de reli.
gieuze vervreemding. Het is niet nodig deze vorm van vervreemding te karak-
teriseren, ze is al te duidelijk. We kunnen dus direkt overgaan tot de prak.
tische conclusie: om haar te overwinnen moeten de maatschappelijke ver-
houdingen veranderen, in de eerste plaats op het vlak van de cultuur en de
opvoeding - in ieder geval wanneer we deze vervreemding als massa-
verschijnsel te boven willen komen, want het gaat hier om een psychologisch
verschijnsel dat te ingewikkeld is om uitsluitend teruggevoerd te kunnen
worden tot de maatschappelijke verhoudingen en om te veronderstellen dat
het religieuze geloof alleen al met een verandering van deze verhoudingen
geheel en definitief zal verdwijnen.
Men kan proberen de zin van deze voorbeelden te generaliseren vanuit het
gezichtspunt dat voor ons van belang is. Iedere vervreemding kan overwon-
nen worden (tijdens een langer of korter proces, uiteraard), als men weet
waardoor ze maatschappelijk geconditioneerd wordt en wanneer men op
parsende wijze de menselijke verhoudingen die haar bepalen verandert.

c) Deze constatering maakt niet alleen de praktische waarde, die de cate-
gorie van de vervreemding in zich bergt duidelijk, maar tegelijkertijd ook
zijn werfkracht, wanneer het gaat om maatschappelijke aktie, een van de
elementen waarop het optimistische karakter - haar tegenstanders zouden
zeggen: utopische karakter - van het marxistische humanisme gebaseerd is.
Want wanneer men constateert dat de vervreemding een maatschappelijk
kwaad is (zoals reeds gezegd gaat het niet om identieke begrippen, daar niet
ieder maatschappelijk kwaad noodzakelijkerwijs een vervreemding is), dan
constateert men tegelijkertijd dat de mens, als maatschappelijk handelend
wezen, altijd in staat is dit kwaad te overwinnen. Deze constatering kan
mobiliseren tot aktie en is dus optimistisch, in ieder geval in vergelijking
met de metafysiek van het kwaad, tenminste in bepaalde varianten van het
existentialisme (dat van Sartre bijvoorbeeld), die de onvermijdelijke over-
winning van het kwaad verkondigen, wat de mensen ook doen.

d) De draagwijdte van deze werfkracht is des te groter, wanneer men be-
seft dat de vervreemding een constant maatschappelijk probleem is, wat ook
het systeem moge zijn. Immers de vervreemding is verbonden met de objec.
tivering, die een constant en noodzakelijk verschijnsel is bij ieder levens-
proces op het niveau van de mens. Het is voldoende dat er bepaalde maat-
schappelijke verhoudingen zijn, opdat de objectivering begint te functione-
ren als vervreemding.
Bestaat er een formule die altijd geldig is? Weten we welke maatschappelijke
verhoudingen vervreemdingsprocessen bevorderen? Volgens mij is er geen

156



formule die overal op past en, kan er zodoende geen sprake zijn van een
algemeen recept om het verschijnsel tegen te gaan.
Dat brengt ons op zijn minst tot twee belangrijke praktische conclusies.
In de eerste plaats is de strijd tegen de vervreemding een oneindig proces,
waarvan het doel altijd is, het overwinnen van één specifieke vorm van ver-
vreemding en niet van de vervreemding in het algemeen, hetgeen een utopie
zou zijn. Deze aktie heeft niet alleen een specifiek karakter, maar haar sociale
draagwijdte is breed: ze tendeert naar een verbreding van onze kennis van
de wereld, hoewel we heel goed weten dat het gaat om een oneindig proces,
zoals een wiskundige reeks neigt naar een limiet. Niettemin is elk van de
etappes van dit proces van een aanzienlijk praktisch belang voor de mens-
heid - zelfs al weten we dat het proces oneindig is - zoals het van belang
is een bepaalde ziekte te bestrijden, hoewel men redelijkerwijs kan veronder-
stellen. dat het menselijk organisme in de toekomst door andere kwalen
aangetast zal worden.
Op de tweede plaats is deze consekwentie uiterst belangrijk, wanneer we ons
gaan bezig houden met het probleem van de vervreemding in een socialistisch
systeem. Wanneer er geen algemene formule bestaat met betrekking tot de
oorsprong van de vervreemding, kan men de mogelijkheid niet bij voorbaat
uitsluiten, dat er tot dan toe onbekende situaties en maatschappelijke ver-
houdingen op zullen treden, die nieuwe vormen van vervreemding voort
zullen brengen. Blijft over: de meest algemene verhouding leren kennen die
bestaat tussen objectivering en vervreemding, evenals het maatschappelijk
gezien schadelijke karakter van het laatste, en het zich bewust zijn van het
feit dat het gaat om een maatschappelijk verschijnsel, dat overwonnen kan
worden, wanneer we de maatschappelijke verhoudingen kennen die het voort
brengen en wanneer men die op passende wijze verandert. Dit is geen
aspirientje, werkzaam tegen elke pijn, maar het is zeer zeker een waardevolle
richtlijn voor praktische aktie. Immers ze stelt ons niet alIeen in staat te
spreken over de praktische macht welke de vervreemding in zich sluit, maar
ook om haar op te nemen in het praxe%giJch woordenboek, wanneer men
aan het begrip van de "goede werken" een betekenis geeft die ruim ge-
noeg is.

Wat we net gezegd hebben, brengt ons tot het probleem van de vervreemding
in het socialisme.
Wanneer de objectivering, onder gegeven historische omstandigheden, altijd
kan degenereren tot vervreemding, dringt zich een vraag op: is het socialis-
me, als sociale ordening, ook aan deze regel onderworpen?
Het probleem is zo duidelijk dat de vraag onnodig en banaal zou zijn, als er
niet de suggesties waren die naar boven komen uit sommige werken van de
jonge Marx. Marx was in die tijd van mening dat uitschakeling van de
ekonomische vervreemding in zekere zin automatisch de verdwijning van alle
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andere vormen van vervreemding met zich mee zou brengen. Men kan aan
dat verschijnsel een beperkte interpretatie geven en verklaren dat Marx alleen
dacht aan de vervreemding die eigen is aan het systeem van privaatbezit en
die met dat systeem zou moeten verdwijnen; of wel men kan zeggen dat
Marx over de vervreemding in het algemeen oordeelde en vervolgens een-
voudigweg erkennen dat hij zich vergiste. Trouwens, wanneer men de wer-
ken beschouwt, die hij op rijpere leeftijd schreef, kan men er met recht aan
twijfelen, of hij later vastgehouden heeft aan bepaalde ideeën op dit vlak uit
zijn jeugdwerken, die een utopisch karakter hadden.
Sprekend over de vervreemding in het socialisme moeten we volgens Marx
twee etappes onderscheiden: de lagere etappe - het socialisme, en de hogere
etappe - het communisme. Ze verschillen fundamenteel uit het oogpunt van
de banden die ze hebben met hun oorsprong, het kapitalisme, dus met het
privaatbezit en de verdeling van de maatschappij in klassen.
Wanneer we het marxistische denken volgen, is het bijna banaal om te zeg-
gen dat het socialisme, per definitie en in feite, geen enkele van de bekende
vormen van vervreemding volledig overwint, zelfs de ekonomische vervreem-
ding niet. En wanneer we nog niet eens spreken van het feit dat, in het licht
van het marxisme, de staat en de burokratie per definitie vervreerndings-
vormen zijn (en toch bestaan ze en moeten ze bestaan in het socialisme), dan
is er nog duidelijker, de kwestie van de verdeling in klassen die blijft, die
van de verschillen tussen handarbeid en geestelijke arbeid, tussen het werk
op het land en dat in de stad, etc. Maar zelfs als het gaat om de basis der
bases - om de ekonomische vervreemding -, blijft er nog altijd het pro-
bleem van het bezit dat opgelost moet worden, want voor Marx is de uit-
banning van het privaatbezit niet alleen een negatieve eis, die door nationa-
lisatie geregeld wordt, maar evenzeer - en wellicht vooral - een positieve
eis, te weten socialisatie, waardoor alle burgers mede-eigenaren worden. Zon-
der dat, is het onmogelijk, over te gaan naar het communisme als "vrije ver-
eniging van producenten" om de terminologie van Marx te volgen.
Het is dus duidelijk dat continuering van de vervreemdingsprocessen tijdens
de periode van het socialisme in het licht van het marxisme een uit theo-
retisch oogpunt absoluut duidelijke zaak is. Als dit zo is kan men dus de
mogelijkheid niet uitsluiten dat, onder nieuwe omstandigheden, bepaalde
vervreemdingsverschijnselen - de burokratie bijvoorbeeld, of het autonoom
worden van de functie van de fysieke dwang, voor korte tijd kunnen ver-
ergeren en zelfs dat men voor nieuwe, tot dan toe onbekende vormen van
vervreemding kan komen te staan.
Uit een oogpunt van de theorie kan men deze mogelijkheid niet uitsluiten;
vanuit de feiten gezien is het onmogelijk om dit te doen.
Wat kan men in dit opzicht zeggen wanneer het gaat om het communisme?
Vanuit een bepaald gezichtspunt heeft het probleem, op dit moment, geen
enkel praktisch belang. In tegenstelling tot de illusies die in een bepaalde
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periode gewekt zijn, kan men op het ogenblik in gemoede konstateren dat
we in de zogenoemde "socialistische" landen nog ver zijn van de samen-
leving, waarin de opbouw van het socialisme een gedane zaak zal zijn - en
dat is het enige aspect dat hier interessant zou kunnen zijn. AI was het alleen
maar omdat de praktijk ons dwingt de these van Stalin, volgens welke het
mogelijk is de communistische samenleving op te bouwen in een staatssys-
teem, dat nog een adekwaat apparaat ter uitoefening van fysieke dwang en
een burokratie bezit, te verwerpen als een ongefundeerde revisie van het mar-
xisme. We moeten dus terugkeren tot de stelling van Marx, volgens welke
het communisme alleen op wereldschaal kan zegevieren, want alleen onder
die voorwaarden kunnen, in theorie althans, de staat en de gewapende coo-
flicten verdwijnen, en kan een materiële basis gelegd worden, die ons in
staat stelt over te gaan tot de formule van de verdeling van de materiële
goederen "aan ieder naar zijn behoeften", zonder welke - volgens de
woorden van Marx - "de oude smerigheid" weer onder een andere vorm
op kan duiken.
Men kan dus het fundament, of zo men wil het geraamte van de conununis-
tische samenleving opbouwen, maar de weg die naar zijn voleinding leidt is
nog lang en aangezien de overgangsvormen naar het nieuwe systeem, met
name in de hoog-geïndustrialiseerde landen, verschillen van die welke we tot
nu toe gekend hebben, zal de toekomstige samenleving zonder twijfel een
andere vorm hebben en het is op dit moment onmogelijk iets eksakts over
dat onderwerp te zeggen.
Niettemin zijn er bepaalde vragen die samenhangen met de vervreemding en
die ons zelfs in dat verre perspectief kunnen en moeten interesseren.
In de eerste plaats moet geconstateerd worden, dat het theoretisch onmogelijk
is het optreden van vervreemdingsprocessen ook in dat type van samenleving
uit te sluiten. Gegeven het feit, dat vervreemding niet kan bestaan zonder de
objectivering van de menselijke activiteiten - en we hebben al gezegd hoe
we daarover dachten -, kan men het optreden van bepaalde processen van
vervreemding, al was het voor korte tijd, niet uitsluiten. Men kan bijvoor-
beeld voorzien dat de "vrije vereniging van producenten", zoals Marx het
noemde, op grote moeilijkheden zal stuiten, wanneer ze het gevaar van ver-
vreemding zal willen bestrijden van het apparaat van het bestuur, van de
planning, van de produktie, dat - vanwege het internationale karakter dat
het op dat moment zal hebben en vanwege de noodzaak waarin het zich zal
bevinden om te beschikken over technisch hoog-gekwalificeerde specialisten
- vanzelf zal neigen naar stabilisatie, hetgeen het gevaar van vervreemding
reeds in zich draagt.
Er zullen dus ongetwijfeld moeilijkheden optreden en mogelijkheden tot
degeneratie in de richting van vervreemdingsprocessen. Maar er zullen daar-
entegen zeer zeker ook meer geperfectioneerde middelen zijn om die te
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bestrijden, met inbegrip van bet gebruik van elektronische machines die
daartoe geprogrammeerd zijn.
Die samenleving zal zich nog voor een ander probleem gesteld zien, te weten
het probleem van de deelname van zijn leden aan het gemeenschappelijk
leven, dus - in andere termen - de strijd tegen alle verschijnselen van
zelf.vervreemding. Hierbij gaat het om de vorming van de persoonlijkheid
van de mensen in de nieuwe samenleving, die moet manoeuvreren tussen de
Scylla van het anarchistisch getinte individualisme en de Charybdis van de
vernietiging van de individuele persoonlijkheid - hetgeen, met de bloei van
de biochemie, van het vlak van de verbeelding in dat van de reële mogelijk-
heden terecht is gekomen.
Maar alles wat we nog zouden kunnen zeggen over die onderwerpen, die
fascinerend zijn, maar nog altijd verblijven in de nacht van de toekomst,
behoort nog tot de science-fiction. Het is dus beter om er niet bij stil te
staan en ons alleen bewust te zijn van de levenskracht van deze problemen.
Zeker is in ieder geval, en van belang in de context van ons betoog, dat de
categorie van de vervreemding ook in die toekomst nog steeds zijn praktische
waarde zal bezitten. Wanneer men geen rekening met deze problemen zou
houden in de aktie van de mensen in een communistische samenleving, zou
men het communisme niet op kunnen bouwen en zou men het - na zijn
opbouw - noch kunnen handhaven, noch ontwikkelen.

Adam Schaff

(Verl. uil hel Fram door Han tlleyer)
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RELIGIEUS HUMANISME EN HET HELEN DER ZIEL

He/en en /evens.ontwikkeJing

Het is mijn overtuiging dat het heIen der ziel een van de voornaamste
opgaven is van het religieus Humanisme.
Want een levensbeschouwing die zich niet tot het menselijk lijden richt kan
wellicht analytisch overtuigend zijn, maar nooit voldoende om tot de folte-
rende pijn van onze tijd te spreken.
Het is niet mijn bedoeling te trachten een "nieuwe" psychologische genees-
leer te formuleren. Het is niet de theorie die ik zoek. Er is al te veel verbaal
verraad, te veel kennis-theorie, die het begrijpen verhindert.
Humanisten komen tenslotte niet bijeen om "het spel-element der cultuur"
- zoals Huizinga het noemde in zijn ,.Homo Ludens" - te bevestigen.
Noch ook om elkaar met linguïstische vermomming van smart verre te
houden.
Neen, óók wij zoeken het helen onzer ziel zodat we bij kunnen dragen tot
de ongeschondenheid van menselijke dialoog, zodat we het erbarmen in de
wereld kunnen sterken, aarzelend en met ootmoed, maar gedragen door lief.
hebben en integriteit.
Oók wij zoeken naar het verbonden zijn van de eenling met een visie, een
reiken naar een kwaliteit van leven, waardoor we tenminste leren kunnen om
niet de ellende der wereld te vergroten ...
Een religieuze levenshouding moet daarom de mogelijkheid vermeerderen om
innerlijk lijden te kunnen genezen, niet slechts in de psychiatrische zin, maar
op grond van een zich existentieel tot de wereld wenden. Ik bedoel hier-
mee dat men zich niet met psychische noden kan bezig houden zonder ook
zijn eigen psyche betrokken te weten. Men kan geen psychologie beoefenen
en in afzondering blijven van zijn medemens; de ander - in een kwetsbaar-
heid even groot als de onze - is onontbeerlijk. Bestaan wordt zinloos indien
het niet gedragen wordt door een actief zich naar anderen richten. Er is
niets in het mens-zijn dat niet verhelderd kan worden, niets dat niet aan
zinrijkheid zal winnen, als we gehoorzamen aan die noodzaak om elkaar te
bevestigen en te benaderen; weifelend vaak en te vergeefs en toch erin vol-
hardend, onze essentiële levensopgave zien.
Natuurlijk is niet bedoeld een haastig gebakerd ingrijpen in het leven van
anderen. Dat soort verwringing kan rampzalig zijn.
Het heien der ziel, het psychische aan het leven genezen, wordt pas mogelijk
als men de tegenstand tegen het doordenken en doorvoelen van het ziels-
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leven te boven gekomen is. We zijn er aan gewend in onze beschaving om
lijden en genezen als losstaande van de gehele levensontwikkeling te zien.
De mode om ieder tot een amateur-psychiater te maken via "do-it-yourself"
literatuur is alleen maar een oppervlakkig zich met de ziel bezig houden.
Wanneer iedereen "alles" verklaren kan en wil, is er waarschijnlijk niets
dat in feite ver-klaard, dat betekent: opgehelderd wordt.
Noch ook mag men het gehele zielsgebied maar in de medische schoot
werpen. Hoe meer we over hersenchemie leren hoe groter de verleiding zal
zijn om weer naar een zielloze, physiologische psychologie te hunkeren. Ik
ben er van overtuigd dat er talloze gebieden van het gevoelsleven zijn, die
men met de empirisch-wetenschappelijke methode niet vruchtbaar doorgron-
den kan. We hebben andere reserves daarvoor nodig, waarbij via het ver-
staan van onze eigen karakterstructuur (en dat betekent steeds weer wat ons
emotioneel blokkeert aanvatten en trachten te doorgronden) we met onze
eigen bewustzijnslagen in het lijden der anderen kunnen trachten mee te
spreken.
Was het Kretschmer die zei "Nicht die Schichte sondern dass geschichtet
sein"? Ieder mens is totaliteit. Iedere zielspijn is eigen en ondeelbaar. En
ieder van ons zoekt zijn eigen nood-uitgangen en verdedigings-mechanismen.
Innerlijke ledigheid, angst, aalUt verlies, agressie, karaktersplitsing, zijn
vormen van zielsdeelname, niet slechts pathologie. En al die vormen van
zielspijn en -lijden staan in de werkelijkheid van alle leven en van alle lot-
genoten. Het genezen der ziel kan dus nooit op het vlak van Hik weet wat
goed voor je is", of van een soort gelijkschake1ende uniformiteit plaats-
vinden.
Men kan genezen, maar er is geen "de" genezing. Dit is van groot belang
voor de Humanist, die nu eenmaal door zijn plaats aan de peripherie der
deftigheid, altijd een neiging tot missionaire arbeid heeft. Genezing en pro-
paganda hebben niets met elkaar van doen? Men denke hier vooral aan het
nog steeds zo weinig begrepen proces van regressie. Herstelling komt vaak
pas aan de orde nadat de regressieve traumata hun volle ontwikkeling zijn
doorgegaan. Dit is evenzeer realiteit voor celstructuren als voor psychische
constellaties.
De Fransen noemen het "reculer pour mieux sauter". In de psychoanaly-
tische methode moet men eerst door de stadia van het kind-zijn héén gaan
om tenslotte de meer volwassen inzichten te kunnen hanteren. Natuurlijk
schuilt in de neiging tot regressie het enorme gevaar dat het schijnbaar zo
makkelijk misbruikt kan worden door de collectivistische massabewegingen.
Dr. Joost A. M. Meedoo heeft in zijn boek "The Rape of The Mind" aan-
getoond dat bij massaregressie velen een soort doods-simulatie aanwenden in
de hoop om de macht der staats-terreur magisch te ontsnappen. De paniek is
hieraan verwant. Men heeft is de laboratoria een totale infantiele afhanke-
lijkheid in patienten teweeg weten te brengen door 't veroorzaken van kunst-
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matige hypoglykemie. Het was deel van het bestuderen van schok-therapie
met insuline voor bepaalde vormen van psychose.
Na de totale regressie werd dan de patienten glucose gegeven en met het
herstellen van de bloedsuiker.baJans ervoeren zij het gevoel om opnieuw ge-
boren te zijn, hernieuwd. (Dit alles in: Joost A. M. Meerloo, MD, "La sig-
nification de la régression humaine", "Scalpel", No. 40, October, 1961).
Wat ons hier getoond wordt is dan dat in het zoeken naar genezing men de
positieve en herscheppende elementen naast de meer tragische factoren moet
beoordelen.
Hoe gevaarlijk dan om een conformjteits~norm te zetten. Er is geen "ideaal".
genezen mogelijk, alleen maar het krampend beginnen en steeds weer her-
beginnen, waardoor - zo moet men hopen - ziels-vernieuwing het ziels-
lijden kan verminderen.
Het begin is dan ook altijd de algehele eerbied voor de structuur en toestand
van de ander. Niet autoritair, maar beminnend. Tenslotte kan men maar
heel zelden de totaliteit van de ander binnentreden. Veel in onze medemens
ontgaat ons in ieder geval reeds omdat we nu eenmaal alleen maar op een
beperkte wijze op hem reageren kunnen. Er is oneindig veel dat gebroken,
gefragmenteerd moet blijven tussen mens en mens. Maar we zijn op weg
naar een gezamenlijke vernieuwing als we leren kunnen ons van de polariteit
te verlossen. Dit wordt mogelijk wanneer ons deelhebben aan het lijden van
de ander in ons de mogelijkheid sterkt om onze onafhankelijkheden gewor-
teld te zien in onze afhankelijkheid.
Henriette Roland Holst van der Schalk sprak dat zo prachtig uit in haar
bundel "Opwaartse wegen" in het vers "De laatste dag van het jaar" (Brosse,
Rotterdam, 1920, blz. 70 en 71):

Lief. nu hebben wij al wat schreide
in ons, al wat zwak vleide
dat zelf was zijn eigen doel,
al het begeerend gevoel
dat het ik duren mocht door de tijden,
wij hebben het uit ons, wij beide
geworpen omdat het loog;
zoo kwam nieuwe klaarte in ons oog.
Wij hebben het doel gevonden
waaraan ons hart zal gezonden
dat duurzaam het leven vult,
dat alle begeerten stilt;
wij hebben ze gewonnen,
de heldere horizonnen
van daden rijke goedheid
klaar-oneindig gespreid ...
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Men kan dit "te romantisch" noemen. Maar mij komt het zo niet voor.
Het "schreien", het "duren", de "nieuwe klaarte", zijn alle deel van het
genezingsproces, het heel-worden.

Door Iranen heen laslen

Die "heldere horizonnen", zijn de vrucht van alle samen geleden ogenblikken
en fragmenten. Leven is vaak strammer worden, onze souplesse verliezen,
maar af en toe is het ook zich ingeschakeld te weten in het groeiproces
met anderen en daardoor zichzelf te verdiepen, niet meer te vluchten, maar
zich bij de werkelijkheid aansluiten, het vergankelijke te doorleven zonder
maskerade.
Geen van ons gaat door het leven zonder de realisering dat we meestal door
tranen heen tasten moeten en het ondraagbare dragen.
Het religieus Humanisme, als ieder zinvol religieus zoeken, wordt daarom
beproefd als verlies en eenzaamheid en smart ons deel zijn. Ik weet niet of
men pijn en smart de leerschool van een "geloof" kan noemen, maar vooral
het ervaren van de dood van een diep geliefde, is toch wel - geloof ik -
een instrumentaliteit waarmee we de zuiverheid en betekenis van onze reli-
gieuze houding kunnen peilen.
De Arabische dichter Kahlil Gibran schreef in ••The Prophet" : (mijn
vetaling) ••Ge wilt weten wat het doodgaan betekent? Hoe kunt ge hopen
een antwoord te vinden dan in het midden van het bestaan? Een uil die dag-
blind is kan ons niets van het mysterie van het licht vertellen. De betekenis
van de dood kan alleen ervaren worden bij het openen van het hart voor de
zin van te leven".
Ik vind die formulering zinvol omdat we tenslotte niet teruggaan kunnen
naar de dagen van ons kind-zijn toen we zo veel minder open waren voor
het lijden. Of althans er anders open voor waren, niet met de finaliteit van
onze getemperde individualiteit. Opgroeien betekent het intra-psychische
tussen alle mensen ontdekken en daarom vaarwel gezegd te hebben aan de
illusie gescheiden te zijn van anderen. In dit licht kan men ook beamen dat
leven niet zijn is maar worden.
In denk hier nu aan een vroegere student van mij die kort geleden in Viet-
nam werd gedood.
Deze jongeman, een uiterst begaafde zenuwarts, was op weg om een zwaar
gewonde soldaat te opereren, toen hijzelf door een landmijn werd opge-
blazen. Men kon letterlijk niets meer van hem terugvinden ...
Zijn vrouw, nog maar vierentwintig jaar oud, kwam met hun zoontje naar
mijn studeerkamer om een herdenkingsdienst te bespreken.
Haar leed was zo volledig, haar verscheuring zo totaal, dat ook met al mijn
zinnen ik niet wist om er binnen te treden om zelfs maar op minieme wijze
hulp te bieden.
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Er zijn dagen, van dit soort, waarin men zo verzadigd is met reële smart,
dat in benauwenis men om respijt smeekt ...
Het was niet alleen maar de herinnering aan deze allerliefste, begaafde jonge
man, noch ook de ontzetting van de realisering van zijn vrouw, maar veel
meer nog de zielspijn om de maatschappelijke verrotting die oudere mannen
aan het graf van jongeren doet staan. Wat voor maniakken hebben het toch
steeds weer voor het zeggen die door kunnen gaan de aarde te verzatten met
nieuwe slachtoffers terwijl zij, wier lichamen in 1914-1918 en 1939-1945
vielen, nog maar nauwelijks met de grond vermengd zijn?
We kunnen als religieus Humanisten niet naief zijn, nOChte beleefd om de
dingen te duiden zoals ze zijn. We kunnen niet de illusie aanvaarden dat
"het niet voor niets" is geweest, wáár dan ook en wannéér dan ook.
Het helen der ziel kan niet berusten op een idealistische metafysiek die als
een soort opium suggereert dat moreel verstoord of verontwaardigd te zijn
genoeg is. Want er is géén blijde dageraad na de loutering.
Er is alleen de mogelijkheid van vernieuwing der realiteit.
Het is van belang dit in het oog te houden want de traditioneel godsdien.
stige en militaire ethiek hebben veel gemeen. De martelaar en de held wor-
den als de dragers der onsterfelijkheid geprezen, als de wegbereiders, als
••het zaad der Kerk". Het werkelijke - en daardoor levensbevestigende -
ervaren van de tragiek, of pijn van het doodgaan, wordt door de heroïsche
ethiek teruggedrongen. Er kunnen geen vragen gesteld worden. Als bij de
charge van de Lichte Brigade "ours is not to reason why, ours is but to do
and die"!
Het leven "à l'outrance", het zich gepassioneerd in het leven werpen, is al
net zo onzinnig als het gepassioneerde blinde sterven.
Dit beeld der zielsgenezing, ons door de staat en bovennatuurlijk-gerichte
religie, voor eeuwen aangeprezen, is in feite anti-leven. Het is de anti-thesis
van een religieus Humanisme, dat herschepping van levensbronnen zoekt en
niet de z.g. "verlossing" van verblind theïstisch of nationalistisch collecti-
visme.
Als Humanisten kunnen we niet doen alsof we ,.de" antwoorden hebben.
De psychische wording, die door levensdialoog met anderen tot werkelijk-
heid en gestalte wordt, kan nooit zonder vragen en twijfeling bestaan.
We kunnen niet de pathetische houding aannemen dat geestdrift de mens
van "het donker naar het licht" zal voeren. Door ons tegenover het nihilisme
van de collectivisering te stellen wenden we ons tot de mens met een
••en toch" op de lippen. Maar niet meer dan dat. En de verontrusting die
hiermee gepaard gaat is ons geen verschrikking, maar bouwsteen. Alleen
door die verontrusting gewaar te worden kunnen we een bevestiging helpen
scheppen waar we vertrouwen in kunnen vinden voor het genezen der ziele-
smart.
Het is niet een berustend "geloof", maar een dynamisch open zijn. De
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waarden die we hopen op te bouwen zijn meestal, daarom, met pijn ver.
mengd.
De religieus-humanistische ethiek stelt zich als anti-thesis tegenover de
heroïsche ethiek en daarbij bestrijdt het 't grondeloze pessimisme dat zo veel
levens in onze tijd opgeknauwd heeft.
Dit moderne pessimisme, deze vervreemding van zichzelve, waarvan ons
theater en onze literatuur zo boordevol is, is in feite geen benadering van
menselijk lijden, maar slechts een weeklacht die de echo is van de Christelijke
idee der oorspronkelijke zondigheid. Het voortdurend accentueren van men-
selijke :zwakheden en zonden is in feite een dogma van ons infantiel ver.
leden. Het is net zo ongeleid en onbeheerst als de ego-verzwakking die het
individu ondergaat in de massabewegingen. Het is het misbruiken van het
zielslijden der velen voor de machtszucht en manipulatie van z.g. revolutio-
naire leiders. En achter die methodiek staat altijd de grijnzende massa-ver-
nietiging, die in wezen niet verschilt van de rituele offerandes van de
"primitieve" culturen.
De hogepriesters van de moderne Staat proclameren hun verschillende soor-
ten van "Endlösung" (of: "Sonderbehandlung" zoals de SS het in Auschwitz
noemde) met dezelfde zelf-gereidheid als de Azteken-priesters toen zij
kinderen het hart uitdrukten tot grotere glorie en vruchtbaarheid van hun
Goden en de stam ...
Het zichzelf wegvagen door deelname in de massabeweging is niet in feite
verschillend in zijn onbewust psychologisch streven van het zich "verliezen"
om het "eeuwige leven" binnen te treden ...

HerJCheppen belangrijker dan onsterfelijkheid

In dit verband is het nieuwe werk van Dr. Viktor Frankl "Aectzliche Seel-
sorge" en zijn theorie der logo-therapie van belang.
De mens. zo zegt Frankl, is meer dan "een vat vol tegenstrijdigheden", meer
dan zijn delen van ego en super-ego. De mens is ook een zin-zoekend crea-
tuur en zij die slechts de delen kunnen zien maken een karikatuur van het
mens-zijn.
We zijn niet slechts een rangorde van instincten en driftmatige drijfveren,
noch van herediteits-factoren alleen. Neen, mensen zijn ook wat ze besluiten
te zijn. Levend-zijn is groeiend-zijn en dat betekent dat niets ooit volledig
uitgesloten is als ervaring, noch dat het niveau der ervaring - en zijn diep-
te - altijd hetzelfde, of constant is. Groeiend-zijn, levens-evolutie, betekent
mogelijkheden zowel als ervaring van onmogelijkheden, in het bewuste, zo-
wel als in het onbewuste. Remming, zowel als opengaan; aftasten, zowel als
bevestigen. En dit niet in "graue Theorie", maar in het warme, directe deel-
hebben met anderen in de uiterst kwetsbare en onzekere realiteit van het
bestaan.
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Het helen der ziel, of althans de mogelijkheid daarvan, hangt af van de mate
waarin we leren de innerlijke verstarringen te ontgaan, die zich zozeer aan
ons opdringen. De destructieve gebondenheden, de neurotische ohsessies,
doen ons verlangen naar het zelfverIiezen en de vooroordelen die ons deel
van de kudde maken.
Het met oneindige moeite en geestelijke inspanning gebouwde geestelijk zelf-
geschapen zijn daarentegen, verlost ons van dit alles en maakt een psychisch
heel-worden mogelijk, een nieuwe zin van de betekenis van te leven. Daar-
door wordt ook de nieuwe invloed geschapen in het leven van diegenen met
wie we ons intiem leven delen en die van onze glimlach en ons liefhebben
evenzeer afhangen als wij van de hunne.
Eenzaamheid wordt nooit overkomen door het zich "verliezen" of uitschake~
Jen, maar integendeel door het zich - met alle gevaar daarvan - steed~
weer openstellen voor de ander en daardoor het scheppen van psychische
ruimte en genezingskracht.
Ik ben het dan ook volkomen met Viktor Frankl eens wanneer hij schrijft
(mijn vertaling) " ... de Duitse gaskamers werden niet zozeer voorbereid in
het een of andere ministerie in Berlijn, maar eerder nog in de college-zalen
van nihilistische filosofen en wetenschapslieden".
De ontmenselijking begint met de gepassioneerde idealistische, of materialis-
tische of collectivistische, mens.beschouwing.
Mannen en vrouwen, zoals wij, hebben de mogelijkheid en het potentieel voor
dat kleine heetje "extra" bewustzijn, dat het verschil maakt tussen leven als
groeiend-zijn, als worden, en leven als vermomming, als totaal zelfgericht
gehaar om de doodsangst te verminderen. Herscheppen iJ belangrijker dali
ollSterfelijkheid!
Nu is het een speciaal gevaar voor hen die een belangrijke idee ontdekt
hehben, zoals Humanisten bijvoorbeeld, om in hun verlangen om de afstand
tussen belofte en realiteit te verkorten, altijd de menselijke situatie als een
verticaal avontuur te zien, d.W.Z. opwaarts gericht. Hun ongeduld en hun
blijde verwachting van "het land van belofte" kan dan spoedig in delnsies
verkeren. Ik heb menige z.g. radicaal in mijn leven ontmoet, die hoewel
"Vrede" schreeuwend in demonstraties, in feite de meest onvreed.zame per-
soon was, die men zich zou kunnen denken. Zijn behoefte om de "heilige
zaak" te dienen, had vaak alle elementen van neurotische hostiliteit, die over-
gecompenseerd was in z.g. liefde voor de mensheid. Freud noemt dat ergens
"vurig met ijs". Dit is evenzeer een in wezen nihilistische val. We weten
maar al te goed van de bezettingsjaren dat het van weinig helang was of een
man intellectueel of artistiek gevormd was. Het enige dat waarde had, vooral
in het verzet, was of hij een soort ingehoren menselijk fatsoen had, dat het
onmogelijk voor hem maakte om verraad te plegen of zich zelve te redden
ten koste van anderen. Hartstochtelijke verbondenheid aan een idee verzekert
absoluut niets voorzover het dat ingeboren fatsoen en normatief begrip aan-
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gaat. Wat van belang is, is of een mens in staat is om erbarmen te voelen,
of hij in staat is mee-te-lijden, of dat hij alleen maar in staat is het tot een
sentimenteel geleuter te brengen.
Het helen der ziel hangt af van het vrij-worden zodat we kunnen zijn, wat
we doen. En uit dat oogpunt was het Nederlandse volksbeeld gedurende de
bezetting, van de blozende boerenzonen der Tulp-Kazerne, tot de gemeente-
polities en ambtenaren, nogal lamentabel, lijkt me.
Van een sociaal-politiek standpunt betekent dit, dat de religieus Humanist
zich nooit zal kunnen neerleggen bij de vaak populaire idee, dat hoewel
sommigen hun levensmogelijkheden kunnen aanboren en gebruiken voor
levens-bevestiging, de meerderheid van mensen tenslotte verrekken moet.
Dit soort fatalistische vooronderstelling is absoluut onaanvaardbaar. En het
is niet moeilijk dit te vertalen t.a.v. de rassengelijkheid, economische gelijk-
heid en mensenrechten.
De psychische bereidheid om met twijfel te leven, ja, om uit twijfel en
steeds zoeken, een plus te maken, verwerpt het fatalisme dat immers vorm-
loos is. In plaats daarvan is er een verscherpen van al dat psychische deel-
hebben en waarnemen, in gemeenschap met anderen, waardoor men naar
nieuwe bevestiging kan reiken.
Dit is vooral nodig voor diegenen onder ons (en wie niet van tijd tot tijd?)
die door geestelijk lijden gaan, zoals in psycho.neurotische, of depressieve
ervaringen.
We kunnen en hoeven niets buiten te sluiten. Er is geen orde die van buiten-
af gedecreteerd kan worden. Er is het wordings-proces en de pijn daarvan.
Ja, de zelf-twijfel die vaak met deze geestestoestanden gepaard gaat, kan
voor de patient en voor zijn omgeving de meest waardevolle voorloper zijn
van een gezamenlijk nieuw ontdekken, gewaarworden en ontsluieren der
persoonlijkheid. Er iJ geen genezing zonder trauma.
Er is geen vitaliteit zonder de vaak slopende verhulling der levenskracht. Het
menselijk geheel is méér dan de delen, méér dan de vlucht en weerstand,
méér dan het verminderd reaIiteitsbesef; méér dan de neiging om toch maar
tot rust te komen.
"Nous sommes tous des pauvres gens ... "
Ik zeg dit vooral omdat men zo gauw geneigd is ongeduldig te worden met
menselijke kleinheid en geestelijke beknotting. Hoe vaak hebt Ge een
liberaal spreker over zo'n "Kleinigkeit" als vergiffenis horen spreken? Oók
humanisten zijn vaak te ongeduldig voor wat als "emotioneel" wordt afge-
schreven. Maar meestal is het een onwilligheid om het kreupelend pad der
menselijke identiteit af te tasten. Het is zo veel gemakkelijker om een ver-
eniging voor wettelijke abortie te ondersteunen, of voor bejaardenzorg, dan
uren door te brengen met de vrouw die een abortus overweegt, of een hulpe-
loze bejaarde man, wiens lichaamskracht is vergleden en die ons aan onze
eigen dood beklemmend herinnert ...
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... Hoe zal de weitling van mijn hand ... ?

En toch is dat innerlijk vrij-zijn, dat liefhebben functioneel (niet sentimen-
teel) mogelijk maakt, dat in feite tot het helen der ziel kan leiden.
Metaphysische idealisten kunnen zozeer in een goede uitkomst voor de kos-
mos geloven dat zij nog dogmatischer tegenover menselijke zwakte staan
dan de orthodoxie!
Sinds zij de gewoonte hebben om altijd te doen alsof zij precies weten wat er
allemaal verkeerd is met mensen en met de wereld, nemen zij vaak van zich.
zelve aan, dat ze ook predés weten hoe het weer "goed" te maken!
Droeve zelf-misleiding.
Droeviger nog, omdat diegenen, die zich op hun rationaliteit beroemen vaak
de diepere betekenis van het tragische, als deel van het organisch geheel van
het menselijk bestel, opzij schuiven of zelfs niet ter sprake brengen.
Maar hoe kan men zonder vergiffenis leven? In de zin van het kunnen ont-
vangen en in de zin van het kunnen geven. Moreel bestaan kan er niet
zonder. En dit is maar één voorbeeld van een onbewust gebied, dat huma-
nisten zo vaak als "emotioneel" voorbijgaan. Althans in mijn ervaring.
Ik leg de nadruk op de propensiteit van het vergeven omdat het, zo dicht
gesitueerd bij schuld, van zulk enorm belang is voor geestelijke gezondheid.
Vergeven te zijn, of om te vergeven, betekent het herscheppen van de exis-
tentiële band met de ander. Het is een noodzaak als de mogelijkheid van
lief~te-hebben sterker moet worden op den duur dan zelf-vernietigende
agressiviteit. Er kan geen "verbetering" in de wereld ontstaan, zonder "bete-
re" mensen. "Beter" in de zin van genezen-zijn.

Na de debatten der filosofen, moet ieder individu en iedere groep men-
sen tenslotte de tegenwoordigheid van eigen integriteit her-ontdekken.
Dieper dan waar onze woordbeelden en afperkingen optreden is de nood~
zaak voor een vanzelfsprekendheid. Taal, woorden kunnen dat niet voor ons
bereiken, omdat de taal, die we gebruiken, moet helpen om ordelijke samen~
hangen te scheppen. We kunnen niet zonder dit instrument, dat onderschei-
ding en analyse mogelijk maakt en toch is er een verder reiken in de psyche
naar het woordeloze vanzelfsprekende. Wat we zeggen, wat we doen en wat
we bedoelen is vaak niet congment. Er is dus een innerlijke bereidheid van
node, die de existentiële band tussen mensen intact laat.
Intact niet aIleen maar om de kracht op te brengen om dit leven te ver-
dragen, maar ook om onze pijnen, ons leed, onze smart, te zien, als richting-
aangevende wegwijzers, als intentiegerichte facetten van nieuw te ontdekken
waarden en nieuw te verwerpen waarden. Onze overwinningen en onze
nederlagen behoren tezamen!
Zoals een Hebreeuws gedicht, dat ik onlangs in Engelse vertaling zag, het
uitdrukte: "Od Lo Nudkah Ha Shalshelet'\ "en de keten werd niet ver-
broken .....
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Of, in de woorden van de 19de.eeuwse Amerikaanse schrijver Henry Tho.
reau: ,,1£ a man does not keep company with his companions, perhaps it is
because he hears a different drummer. Let him step to the music which he
hears, however measured or faraway".

In beide formuleringen vind ik de centrale gedachte terug, dat het helen der
psyche niet tot stand komt door het teniet doen van wat ons lijden, of ons
conflict veroorzaakte. De innerlijke strijd maakte het mogelijk om weer héél
te worden, maar de essentiële problematische situatie waardoor we pijn leden
is er nog en zal er altijd zijn. Wat gebeurd is, is dat we een "different drum-
mer" gehoord hebben. Maar "de keten" is niet doorbroken, de totaliteit
blijft ons bij tot de dag van onze dood. Er is geen "verlossing" van het
mens-zijn mogelijk, noch ware het wenselijk. Maar we zijn in het proces be-
wust geworden van onze eigen motivering, van ons handelen-in-reactie-tot-
anderen, van onze mogelijkheid tot hostiliteit zowel als voor liefhebben. We
hebben een nieuwe realiteit doorgrond en hebben een deel van ons zijn her-
schapen. We zijn "heel" geworden. "Heel" tot de volgende uitdaging ...
Ik kan mij geen leven zonder die innerlijke strijd voorstellen. Niet het
Teutoonse IIleben ZUID Tode", maar het humanistische, intra.nutritieve, intra-
menselijke leven als groei. En dat betekent dat men geen levend mens kan
zijn zonder de voortdurende benadering en ontmoeting met al datgene wat
ontwrichtend werkt. Dit is inderdaad "la condition humaine".
Zo kan geen onzer de ontmoeting met het sterven ontgaan. Hoe zullen we
die realiteit tegemoet treden? We kunnen het hartbreken niet ontsnappen, we
kunnen directe of uitgestelde rouw niet met woorden benaderen. En er zijn
sommige doodservaringen in ieder leven waarvan we nooit geheel herstellen.
We hebben geen bovennatuurlijke "verklaringen" van node om door te leven
en om de draad op te vatten, die de hand van een geliefd mens ontgleed.
Eén, die ons leven zo verrijkte, die ons zo eerde, met haar liefde, blijft ons
dicht bij, als een stille maar werkelijke nabijheid in onze woningen. Door
onze trouw aan wat de ander niet kon beëindigen, reiken we over ons ver-
driet naar een troost, die niet sentimentaliteit is, maar een werk-beslissing,
die zelfs groot leed dragelijk maakt.

Gedachten zoals deze deden mij een jaar geleden schrijven:

Hoe zal de weif'ling van mijn hand
nog ooit de schemer-vorm vertolken,
Nu zwijgen vaart op dichte wolken
ontsnapt van innerlijk verband?

Wondzaam geschenk dat mij omgaf
in dagen van steeds minder spreken,
ademend hart voor eeuwig neergestreken
als klokken, luidend van veraf ...
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Wie zetelt in wat vage woorden?
Wie vindt een graf in bloeddoordrenkte grond?
Wie spreekt met doffe aarde in den mond?
Wat toon klinkt op uit losgerukte koorden?

Er snijden paden door bevroren land
en zwijgen vaart op grijze dichte wolken
hoe zal ik ooit de schemering vertolken
verscholen in de weifling van mijn hand?

Mallhew les Speller
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IN STAA T VAN BESEF

De tragiJche ievenJvisie Vd11 het h",nmlÎJflle

"D'ou vient que maJgré Ie chrÏJlianiJme
I'Mée de la talalilé ne s'esl pas perdue?"

Altred de Vigny')

I

In vergelijking met enig werkelijk godsgeloof is het hwnanisme in uitgangs-
punt en ontwikkeling ongelovig van aard, doordat deze levensovertuiging
beslissend wordt gekenmerkt door het verklaasde onvermogen om het leven
geleid en behoed te achten door een moedwillige macht buiten de mens. Dat
klinkt als de bekentenis van een dwarse bevangenheid - en in de loop van
de geschiedenis werd het ogenschijnlijke negativisme vaak als een schrale
karakteristiek tegen het humanisme aangevoerd. Maar dat is misbruik van
termen, want met evenveel gemak kan men de verering van een opperwezen
brandmerken als de machteloze ontkenning van vertrouwen op menselijke
mogelijkheden.
Bovendien is het humanisme geen exclusieve staat van genade en vormt de
humanist geen soort apart. In die voortdurende bewegelijke levensovertuiging
is alleen na eeuwen van aarzeling bevestigend gerealiseerd wat in alle gods-
geloof steeds heeft rondgezweefd aan twijfel en onzekerheid.
"God" is tenslotte een metafoor, en wel één van de meest merkwaardige
soort: een poging tot bemachtiging van het mysterieuze door een klank
zonder enige betekenis. De oud-testamentische joden hadden een fijn instinct
voor grenzen toen zij schroomden de naam van het opperwezen te noemen
en de godheid, op de vraag wie hij was. lieten antwoorden: ik ben wie ik
ben - in de trant van het aloude: waarom? daarom!
De neerslag van een godsbegrip in een klank, de schijn van een naam, de
herleiding van onduidelijke verschijnselen tot eigenschappen van een opper-
wezen, de projectie van doeleinden voor mens en wereld - de constructie
van een theologie kortom, waarbij het verlangen zich niet kan bedwingen in
vervullingen te denken - dat vormen voor een humanist even zovele fasen
in de ontwikkeling van godsgeloof tot zelfherkenning.
Er is een oude Poolse legende. In een arm dorp in het midden van het land
stond een kleine povere synagoge. Toen de rabbi op een avond door het dorp
kwam en de synagoge binnenging zag hij God in een donkere hoek zitten.
Hij viel op zijn knieën, boog het hoofd tot op de grond en riep: ••Heer, wat
doet u hier?" God antwoordde hem niet met donder of met wervelstorm,
maar met nauwelijks verstaanbaargeluid: "Ik ben moe rabbi. ik ben dood-,
doodmoe" 2).
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Het is de mem die doodmoe wordt van de mens - dat zegt ons deze
legende. De mens, die de onberekenbare wendingen van het leven niet meent
aan te kunnen, heeft zijn heil steeds weer gezocht in de omgekeerde ver-
beelding van zijn nietigheid in een almachtig en barmhartig god. Het is de
wonderlijke paradox van dat Poolse verhaal, dat god het ook wel eens niet
meer zou kunnen uithouden.
Het humanisme vertrok, en vertrekt eigenlijk altijd weer van dit - iro.
nische - moment. Werkelijk een moment waarin de ironie zich openbaart:
in de sfeer van de ontspannen, milde lach blijkt wat men zegt en gezegd
heeft ineens een dubbele betekenis te hebben. Het ware ongeloof bevat - in
strijd met de woordvorm - dan merkwaardigerwijs geen negatie meer. Er
kan per definitie geen enkele persoonlijke waarde worden toegekend aan wat
niet meer als van waarde wordt beleefd. Het is een historische denkfout te
menen dat het verlies van het godsgeloof - of zoals bij vele moderne theo-
logen: het gaan hanteren van de religie als ~n operationeel systeem - letter-
lijk als een verlies, begeleid door een gevoel van gemis moet worden be.
schouwd. Ongeloof heeft niets verloren, want geloof heeft slechts zin en
waarde voor wie gelooft.
Het kan dan dramatisch gezegd worden: wij zijn mensen zonder hulp hier
en nu, zonder verlossing in het verschiet, levend in een eindeloze, doodstille
ruimte - en alle misbaar brengen wij zelf te weeg. We staan er voor het
karwei van het leven zèlf op te knappen, zoals Sartre het voor zijn eigen
persoonlijkheid onder woorden brengt: "zonder gereedschap, zonder bijstand
heb ik me geheel op het werk geworpen om mij zelf te redden. Als ik het
onmogelijke Heil naar de rommelzolder verwijs, wat blijft er dan over?
Een volledig mens als alle andere mensen, die niets meer maar ook niets
minder waard is dan ieder ander." 3)
Maar zo dramatisch behoeft het niet gezegd te worden. In de seculiere be.
schouwingswijze van het leven is de mens niet ineens wezensvreemd gewor.
den aan de godsgelovige levenshouding. De humanist die de menselijke zelf.
standigheid beleeft, onderkent niettemin evenzeer de gemoedsbehoefte nu en
dan aan soelaas in een wispelturig levenslot en ondervindt ook de verleiding
van een wonderbaarlijke verlossing - alleen: de stap van verlangen naar
vertrouwen wordt in zijn besef versperd, waardoor hij zich niet meer kan
permitteren de wens voor de werkelijkheid te houden en de onvervalste wil
tot de creatie van een wèrkelijk leven te laten verflauwen door de verlokking
van een illusoire vervulling in het verschiet.
De levensvisie van het humanisme is naar mijn mening uiteraard een tra-
gische visie. Wat is, in deze zin, de betekenis van het woord tragisch?

IJ

Met een beperkte ontleding van "Macbeth", het kortste maar wellicht meest
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volmaakte drama van Shakespeare, kan getoond worden wat tot het wezen.
lijke van de tragedie behoort. ') Het is dit verhaal:
Omstreeks het jaar 1000 zijn vreemde troepen Schotland binnengetrokken
en opstandige vazallen hebben zich met die indringers verenigd. De leger.
aanvoerders van de Schotse koning Duncan hebben juist de zware strijd
achter de rug als het stuk begint. In het bijzonder Maebeth heeft zich onder.
scheiden: Schotland heeft de aanval doorstaan. De koning is vooral hèm
dankbaar, hij schenkt hem het leengoed van een verslagen verrader en kon-
digt aan hem eer te bewijzen door een kort bezoek aan het kasteel van
Macbeth.
Maar in Macbeth, vooral in diens vrouw, is in die tussentijd het smeulende
vuur van een sterke eerzucht ontbrand; zij besluiten nu letterlijk het heft in
handen te nemen en koning Duncan tijdens zijn verblijf op hun kasteel het
leven te benemen om de macht over Schotland te veroveren.
Er is een duidelijk genuanceerd verschil van intentie tussen Macbeth en zijn
vrouw, l.bcbeth voelt wel een heftige begeerte naar macht, maar niet minder
zwaar weegt hem de zedelijke afkeer van die gewelddaad. Lady Macbeth
"ducht zijn hart: te vol van melk der menselijkheid". a) Tweemaal in het
eerste bedrijf wordt het karakter van Maebeth door zijn vrouw omschreven:
"Vals spelen wil hij niet, wèl vals gewin" - en "De kat is op vis belust,
maar wil haar poten niet nat maken". 6)
Het verzet dat Maebeth biedt tegen de aandrang van zijn vrouw, zich door
een moord van de macht meester te maken, toont subtiel zijn gespleten aard.
Hij heeft zuiver conventionele bezwaren: Duncan is zijn oom, hij is zijn gast
en hij is een goed en vlekkeloos mens. De ontwijkende aard van deze argu-
menten komt aan het licht als men ze omkeert: moord zou dan gewettigd
zijn op een vreemde. ten huize van een ander, op een onaangenaam mens.
Macbeth tracht te ontsnappen aan de confrontatie met wat ook hij het wezen-
lijke bezwaar acht: het doden van een mens is een verachtelijke daad. Het is
tenslotte de zekerheid, dat zij als daders niet ontmaskerd kunnen worden,
die hem doet toegeven.
De beminnelijke. goedmoedige en ook wel ietwat onbenullige Duncan arri.
veert en wordt in de nacht terwijl hij slaapt gedood door Maebeth, terwijl
zijn vrouw het arrangement verzorgt waardoor bedienden voor de daders
zullen worden gehouden.
Deze wandaad is het begin van een lange reeks van gruwelen, die tenslotte
eindigt met de catastrofale ondergang van Macbeth en zijn vrouw, terwijl
recht en orde weer glorieus hersteld worden.
Dit is een vluchtige schets van het stuk. maar het zou een misverstand zijn
te menen, dat het drama met de moord op koning Duncan begint, en dat
verder de inhoud wordt gevormd door de geslaagde vervolging van een af-
schuwelijke, meervoudige moordenaar. Het is geen detectivestory, maar de
geweldige tragedie van het zedelijke besef. De misdaad van Macbeth tegen
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het leven van Duncan is niet zozeer het punt van uitgang als wel de afslui-
ting van een voorspel. Het werkelijke drama, de tragedie van de mens Mac.
beth gaat zich dan pas ontvouwen. 7)
De tragedie begint in het tweede bedrijf nà de moord: het is nacht, Macbeth
en zijn vrouw bevinden zich in de hal, buiten het vertrek waar de vermoorde
Duncan ligt. Macbeth verkeert in grote verwarring, de onrust van de twijfel
knaagt aan zijn vastberadenheid. Zijn vrouw, tot het uiterste gespannen,
tracht hem te sterken en hem weer te vervullen van de zekerheid dat niemand
er achter kan komen dat zij de daad verrichtten. Er vindt een sinistere dia-
loog plaats: "Peins niet zo diep", voegt zij hem toe. Maar Macbeth zegt een
stem te hebben gehoord die hem voorspelde dat hij nooit meer van nachtrust
zou genieten, doordat hij Duncan in zijn slaap had omgebracht. En ook hier
duidt Shakespeare aan hoe Macbeth wankelt op de grens van het klare besef
en nog probeert in een hallucinatie te schuilen voor wat hem werkelijk ver-
ontrust. Hij heeft de slaap niet gedood - maar een mens. En hij zal met
eindeloze wake niet gestraft worden - maar met helder, onontkoombaar,
kwellend besef.
Op dit moment van wankeling klinkt voor het eerst duidelijk geklop op de
poort. Even later breekt bij Macbeth het bewustzijn van zijn positie door en
hij formuleert precies wat hem verscheurt: "Ik ken mijn daad, kende ik mij-
zelf maar niet". ') Beiden zijn nu volslagen in paniek. Onderwijl klinkt op
de achtergrond, tienmaal herhaald, het kloppen op de poort. De dialoog
wordt stuk geslagen. 9)
Deze passage - onder het kloppen op de poort - levert het motorische
moment van de ware tragedie, waarvan niet Duncan naar Macbeth het
slachtoffer is. In feite begint hier wel de achtervolging van de moordenaar;
het kloppen op de poort kondigt de komst aan van Duncan's gevolg, de
moord zal ontdekt worden, argwaan zal rijzen, de verdenking wordt op
Macbeth gericht en de achtervolging zal eindigen met krankzinnigheid en
dood van Lady Macbeth en de zelf-gezochte dood van Macbeth.
Een wonderlijke gewaarwording is het echter dat we na de laatste zinnen
van het stuk zitten met een onbehaaglijk gevoel van begaanheid met Mac-
beth - de misdadiger. Shakespeare is er in geslaagd om van een man die bij
herhaling de meest afzichtelijke moorden begaat of laat verrichten, toch de
tragische held van een aangrijpend drama te maken, een man wiens lot-
gevallen ons vier bedrijven lang beklemd houden alsof hij een onschuldig
vervolgde was. En die grandioze wending voltrekt zich op het moment dat
er steeds dringender op de poort wordt geklopt en hij uitroept: "Ik ken mijn
daad, kende ik mijzelf maar niet". Dan begint een dubbele dramatische
ontwikkeling. Aan de oppervlakte: de jacht op de dader. De "wereld" om.
sluit weer die twee mensen die in de nacht in de hal van het kasteel hun
gruweldaad verrichtten - alsof er buiten henzelf en hun begeerten om geen
ander bestond. De anderen komen er echter aan, de deuren moeten open, ze
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zullen het lijk van koning Ouncan vinden. En men zal zich bezig houden
met wat er is gebeurd, er zullen vragen worden gesteld, het moment van de
openbare verantwoording is aangebroken.
Dat zijn de feiten. En ze zijn spectaculair genoeg. Maar er zijn àndere feiten
- en dat is de dramatische ontwikkeling onder de oppervlakte in Macbeth,
waaruit zijn gedrag voortvloeit; een tragedie in optima forma. Shakespeare
stelt ons daarmee voor het dilemma van het formele zedelijke oordeel; hij
neemt geen genoegen met de uitspraak: Macbeth is een slecht mens. Door de
woeste trekken van het masker van deze moordenaar heen zien wij welke
strijd er wezenlijk wordt gestreden. In het laatste bedrijf, als vrijwel allen
zich tegen hem keren - en op goede gronden - zegt één van de laatst over-
gebleven trawanten van Maebeth het heel precies: "Wie laakt dan, dat zijn
zinnen / ontsteld, hun dienst hem weigeren, hem begeven. / Als alles in
hem" juist omdat het in hem is / zichzelf veroordeelt!" 10)
De diepste betekenis van dit drama ligt in de verschrikkelijke strijd die
Maebeth voert met zichzelf, het conflict van zijn zedelijke bewustzijn met
zijn begeerten, de strijd van zijn behoefte aan innerlijke rust tègen zijn
woedende geweten, het verzet van zijn geweten weer tegen de aandrang om
rust te vinden in de veiligheid van de niets-ontziende tirannie.
Deze krachtmeting in Macbeth zelf is zo elementair en daardoor zo aan-
grijpend, dat de oorlog van de vervolgers tegen Macbeth eigenlijk een onder.
geschikte betekenis krijgt. Zonder zijn zedelijke besef zou Macbeth minder
misdaden hebben begaan!
Er is geen enkele aanleiding om het ontwaken van het zedelijke besef een
gods-wonder te noemen. Ook Shakespeare suggereert dit niet in het geval
van Macbeth. In geleidelijke bewustwording komt hij uit zijn zelfbesloten-
heid en groeit tot een gevoel van verantwoordelijkheid. Macbeth is werkelijk ~ I
niet bang voor de "wereld", hij is bang voor zijn eigen oordeel over zich 1 ~
zelf.
Kort voor het einde lijdt hij het meest - als hij inziet dat zijn leven zinloos
is, dat het hem niet helpt om te proberen in een woeste reeks van wandaden
aan de angst te ontvluchten.
Hij stelt zichzelf terecht door in een tweegevecht met Macduff de dood te
zoeken. .

III

Wat is nu het werkelijk tragische in Macbeth; kan men dat element houden
voor het wezen van het tragische in het algemeen; en mag men dit beschou-
wen als een overheersend aspect van het leven?
Macbeth gaat ten gronde, hij laat zich tenslotte met opzet doden door Mac-
duff, in een hoek gedreven na een reeks van ernstige misdaden. Zijn onder-
gang op zichzelf is niet tragisch, maar het is de algemene ervaring van lezers

176



12en toeschouwers dat zij zich aan een gevoel van diep mededogen, of zelfs aant iets dat naar identificatie zweemt, niet kunnen onttrekken. Maebeth beweegt
zich naar zijn catastrofe toe, door een ondragelijk wroeging. "ie criminel
est l'oeuvre de son propte crime". 11) Hij is een man die gefaald heeft in de
keuze tussen het vervullen van een dringende begeerte en het laten gelden
van zijn rechtsgevoel. Zijn lijden bewijst de aanwezigheid van een sterk zede- ~
lijk besef. De Russische filosoof Lea Sjestof heeft beweerd: "Macbeth is het
slachtoffer van de categorische imperatief", 12) En naar mate de werking van
het geweten in iemand zo sterk is dat het lijkt of er een splitsing in zijn
persoonlijkheid plaatsvindt, beschouwt men de man als een vervolgde. Hij
heeft een medemens gebruikt als middel en het besef dáárvan achtervolgt
~facbeth, het verwoest zijn levenslust en breekt hem tenslotte. Maar de innerj I
lijke strijd alléén brengt nog geen tragische vereenzelviging bij de toeschou- ,
wer teweeg.
Aan het einde van het stuk wordt Macbeth pas waarlijk een tragische figuur.
Het oordeel over de man Macbeth is duidelijk: hij is een buitengewoon laak-
baar individu. Op het moment echter dat hij zèlf ziet wat een Objectiverend]
besef omtrent hem al heeft vastgesteld: dat zijn leven een onmogelijke ramp
is - en dat hij de volle consequentie daarvan aanvaardt door zichzelf te ver-
oordelen en te berechten - dàn ontspringt iets van wezenlijke tragiek. ~
Terzelfdertijd lost zich het vonnis van de toeschouwer op, en er groeit een _
nieuwe waardebepaling. Dèze man is niet meer de man die wij verachtten. ).1Ce'//,;"ft:
Op dat ene ogenblik dat hij zich vastbesloten naar het gevecht met Macduff ? ~OO N ••••
begeeft om te sterven, ervaren wij wat gebeurt als onvermijdelijk en tegelijk -t'~
als betreurenswaardig. We moeten ons neerleggen bij wat noodzakelijk is, fT \
maar dàt het onafwendbaar is wekt pijn. De man die daar de dood in gaat
wekt deernis doordat hij - zich terechtstellend - letterlijk zich bevrijdt.

~panning, die door ons besef ontstaat, tussen wat wij onontkoombaar
_a<:hten en_wat_wij als_van waarde zouden willen behoudet\ is fundamenteel
voor de tragedie. ZQ!lgeLhet""'y"erm9gentot zedelijke waardering - zedelÏ_k__

_en redelijk besef - is een tragedie ondenkbaar, maar evenzeer onvoorstelbaar
is het tragische als wij.geen overtuigd beg~p voor de noodzakelijke g~ng-ie~.

--&ebÇ!!~çn_isse.f1konden 0Ebrengen. Wij zouden elk vermogen tot deernis J I
missen of zij zou geen einde kennen, indien wij zedelijk besef 6£ begrip voor
de noodzakelijkheid misten. .
De elementaire kracht die van een ware tragedie uitstraalt geeft het kern. 'dnJW~ J"1 ;/ .••

achtige besef dat wij een bevredigend verdriet van zuivere gevoelens ervaren t t~ _/....
in een onafwendbare voltrekking van gebeurtenissen waaraan wij part noch . re ~
deel hebben: het recht zegeviert, wij betalen er voor met superieur ver-
driet. 13)
Het tragische is niet vervuld van droefheid of wanho~P2 ondergang of dood,

J~n oLyalIen-:...De tragedie is de top-vorm van menselijkheid doordat zij ver-
mengt: Iev.en_en dood, vreugde en verdriet, leed en geluk, miSf~kkingen--- - - -- --..
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IV

~(
IN 1•. '

-IrA.. rijkdom. Want in het hart van de tragedie ligt de gewaarwording_van ver-
antwoordelijke vrijheid - zoals één van de bekwaamste critici van het mo-
derne toneel zegt:-;-,Hët"tragische lijkt mij te zijn het aftasten van de moge- )D"'_
lijkheden van de menselijke vrijheid". H) In de tragedie zowel als in het ~ 4
leven probeert de mens hoever hij gaan kan, met zichzelf, met de anderen, J el...iJ'

met de dingen. i "
Ik weet helemaal niet of de mens het enige wezen met besef in de kosmos is.
Maar wat ik van mijzelf als mens beleef, geeft mij een unieke indruk van de
mensheid: in staat tot besef van noodzaak èn overbodigheid, in staat tot

_ deernis over hei onafwendbare en hartstochtelijk verlangend naar wat zond~
nut geacht kan worden.

-Met zijn bëSef voor waar of onwaar, goed of kwaad mooi of lelijk is de
mens een paradox in de kosmos. Het is eigenlijk een aangrijpende zaak dat

-door dateenvoudige normbesef het mens-zijn de mens met zijn aanzijn niet
is gegeven, maar dat zij~Jlmenselijkheid" zich..Y99!:tdgr_e!l4,_a1~~n_opga~
aan hem voordoet. Waarom kon Macbeth niet rustig leven nadat hij de
minder bewerktuigde, bepaald niet nobele Duncan had vernietigd?
Geen mens leeft met wat hij is} maar met wat hij wordt, worden wil. Met
het leven-zoals-het.is kan niemand leven. "Hoe verachtelijk is de mens/' zegt
Seneca, "die niet boven het menselijke uitkomt". '") Ons waardebesef is
besef van waarden. beter nog: in waarde en onwaarde ervaren .. Rooc_cleze_
aard van het bewustzijnsproces zelf ondergaan wij de dingen en de ebeurt~
nissen - die op zichzelf neutraal zijn - als goed of slecht, mooi of lelijIs-

. juist of onjuist. Daardoor zijn deze tegenstellingen onverzoenbaar, onoplos-
baar. Het kwaad is niet uit te roeien, of per definitie verdween tegelijk het

{- d goed.
;; OH,.. IJ. Het is de glorie van de mens - ten toon gespreid in een rijk gamma van

y~; dramatiek - dat hij het onaanvaardbare kan aanvaarden, het verachtelijke
ft (rvJ.::A. ().. kan relativeren, de schoonheid kan zien verwoesten, een mens kan zien gáán'db " - doordat hij ook besef heeft van wat onafwendbaar is.
V<:l 0-, 0. ' Maar hij betaalt met verdriet.
",().hl/<::OVo ~uerdr;t!

Het inzicht in het tragische karakter van het leven is niet steeds even helder
en er gaan eeuwen voorbij dat het besef van de onoplosbare tegenstrijdig-
heden van het menselijke bestaan geheel is beneveld.
Eigenlijk zijn er maar enkele golven van werkelijk grote tragische produktie
geweest. De eerste bloeiperiode ligt in de vijfde eeuw voor onze jaartelling
in Griekenland. Achtereenvolgens en ten dele gelijktijdig schrijven Aeschy-
los, $ophoeles en Euripides hun tragedieën-'.-Maar het valt op_dat de schitte-
ring van deze dramatische bewustwording samenvalt met de s~emering2an_
het Griekse godengeloof, het verval van de volksreligie. Aeschylos meent de
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goddelijke rechtvaardigheid nog duidelijk waar te nemen, zijn werk heeft
zelfs een apologetisch karakter. De mens bij Aeschylos doorbreekt de godde-
lijke orde en komt daardoor ten val~opÈ~~gaat verder. De twijfel aan
de gerechtigheid der goden is_gerezen en bij hem zijn de goden duistere,_
dubbelhartige figuren. Ook bij $ophoeles is de mens nog een machteloos
wezen. De grootst.:dräffiaturg van de drie Griekse coryfeeën is evenwel--
_EE£ipides, de meest bewuste. Bij hem is het besef van de Werëld~ld"ër;d~
mens van Euri ides staat met een trots, zelfstandig en geheel niet onmachtig_
verweer in een wispelturig 10ts~besteJ..:')
Om de inzinking van het tragische levensbesef goed waar te nemen behoeft
men maar kennis te nemen van een ander hoogtepunt in de cultuur: de Stoa,
in de eerste eeuw van onze jaartelling. Het begrip, dat bij de Grieken sterk
leefde, voor de onbepaaJbaarheid van het bestaan - een begrip dat de mens
toch niet verwees naar behelpsels van geloof, hoop en liefde alleen, maar een
weg voor hem zag in eigen creatie en weerbare vaardigheid - dit huma-
nisme is bij Seneca tot levenskunst versmald. In feite bevat de optimistische
ethiek van de Stoa, van Epictetus, van Marcus Aurelius, een ontluistering van
ruime, concrete, riskante menselijkheid, een benauwde beperking van het
leven tot een bestaan volgens uitgekiende regels om onlust en onrust te beo
zweren. 17)
Een tweede grote golf van werkelijk tragisch levensbesef valt rondom het
jaar 1600. Shakespeare, Racine, Corneille, Molière. Als het optimisme van
de vroeg-renaissance voorbij is - "die Wiederentdeckung der Welt und des
Menschen" - dan wordt het mensbeeld realistischer, noodlottiger. Het ont-
wapenende, want eigenlijk wel onnozele levensgeloof van een Pico della
Mirandola, wordt d"", w~er gevolgd door d~erkelijk diepe en ernstige he-
wo enheid van Shakes eare. ") Het leven heeft een g~ ekregen en daar-
mee is d~ volle inhoud er van - in de breedte en in de diepte - binnen de
erken ebracht. De _vreugde_èn_het~leed._oyerwinnin&-ènJlederlaag~liggen

hier en nu.
De derde. periode~ragische dramatiek ligt twee honder~jaar later, rond-
om 1800: de tijd van Goethe Schiller, Lessing en vooral van Heinrich von
Kleis!. Maar deze 0p~'ying van de tragedie is zwakker dan de voorgaande.
J~le~~giQ.g van klassicisme (:n. romantiek betekent een ernstige ver.
zwakking van het tragische levensbesef' het wordt een tragisch levensgevoelJ_
waardoor de rationele faculteiten verwaarloosd worden ten gunste van de sen-
timentsvermogens. Het sterkst spreekt dat bij Schiller, in zijn individualis-
tisch idealisme, in zijn pathos. In het door persoonlijke geaardheid zeer
donkere werk van Heinrich von Kleist vindt de tragedie van deze periode
een voortijdig einde.
Een wat nauwkeuriger beschouwing van Goethe levert een duidelijker beeld 17
van de aard van de beperkingen van deze periode. Het verschil tussen de
Faust I en de Faust IJ geeft precies de overgang aan. Het eerste deel bezit
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~getwijfeld tragische _ke~merken - -l'et .tw~ede deel verdricll<Un_mytholo-_
~geleerdheid en mystiek. Thomas Mann heeft gemeend dat Goethe faalde
als groot tragicus doordat hij in hart en nieren een burger, weliswaar een
glorieus burger was - vol vertrouwen in de goede afloop van het leven, een
gewiekst staatsman, een hoveling. 10) Zelf heeft Goethe tegenover Schiller
verklaard dat hij niet wist of hij tot het schrijven van een tragedie in staat
was; hij aarzelde bij de gedachte alleen al en was er van overtuigd dat een
poging er toe hem in verwarring ZQU brengen. Later heeft hi" het teg~

Cr'Yt ve rt ol'" -zelter nog_qno!U~o~_denerg~~gtt~~_~~}vertragische gebeurtenis moet on-
J..11: verzoenlU.~ij!!! maar hijzelf was van nature conciliant en het onverzoenlijke

lag hem niet. 20) Zijn afkeer van Kleist is zijn afkeer van het aan hem tegen-
gestelde, een aversie die wel versterkt werd door de eigenaardigheden van de
neurotische zelfmoordenaar die Kleist was, maar toch werkelijk gevormd
werd door Goethes "Abneigung von der unheilbaren Seite der Nalur".

~

Het is hier wel de plaats om nu op een merkwaardig parallellisme in die
geschetste geschiedenis te wijzen. Opvallend is het dat de golven van waar.

~ achtig tragisch levensbesef - verlossing van de verlossingsgedachte, inzicht
in de onberekenbaarheid van het levenslot en een trots bewustzijn van men.

\ selijke creativiteit - samenvallen met periodes van verdieping en verbreding
\..van de humanistische levensovertuiging. 21) .
Als de mens de p~jectie van zij..!!..-gevoelensvan wanhoop': en onmacht heeft
moeten terugnemen en tot zelfherkenningJ!.gekomen, vindt hij zich terug

-Ep. deze aarde aangewezen op zichzelf en zijn medemensen, in hun kracht
en hun zwakte. Die sfeer van "deze mensen, deze aarde" treft men dan weer
sterk aan in de vierde rote periode van tr~gische Ïevensvisie, waarbij Ibsen
v66rgaat - rondom 1900. Om hem heen groeperen zich velen van ver.
schilIende schakering: Hauptmann, Strindberg, Björnson, Heijermans.
_HeU!--"LYakeLg~egd;"rneLlbs_e"-b-,,gil1L4e_gess.hiedenis van de tragedie
.QP-nieuw.HiLg~L.~f)C1:__zijn werk als het ware van uit, dat God zich.uit de
menselijke aangelegenheden heeft te~ggetrokken. HeTr;-Je wereld van
Nietzsche, van Dostojewsky, van Emile Zola: die van het moderne kapitalis.
me, waarin onder de mens.wetenschappen de biologie vèr vooruit is op de
jonge sociologie en de nauwelijks ontwikkelde psychologie. Het leven, zonder
verlossing en vooruitzicht, is ingeklemd in de corrupte aard van de mens. die
door lust en baatzucht verdoemd is. Geen goddelijke pestilenties heersen
meer, maar erfelijke belasting door onzuiver verkeer. Geen god bederft het
leven - de mens reikt niet boven een onbeholpen poging uit zich in een
beperkt bestaan te verwerkelijken. 22)
Bij Heijermans krijgt deze moderne tragiek een nieuwe toets. Heijermans is
een overtuigde socialist en daarin kàn een belemmering steken voor een tra.
gische kijk op het leven. Zoals in het christendom de verlossin een ~
zoenende tendens levert aan al het aardse gedoe,_ zo kan een sterk geloof in
de komst van een socialistische samenleving_- een soort van atheïstische
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eschatologie - een mild accent verlenen aan de problematiek van de v~ór-
..!,ijd.Maar op uiterst curieuze wijze is Heijermans ontsnapt aan deze verzaking
van het realisme. Zijn instelling tot de gebeurtenissen die hij dramatiseert is
op essentiële punten namelijk anders dan die van de tragirus die wij uit de
geschiedenis van het toneel kennen. Was het drama in beginsel een reeks van
gebeurtenissen die zich ontwikkelde tot een crisis waarin aan de situatie cata.
strofaal of catartisch kon worden ontsnapt - bij Heijermans wordt het
drama een statische verwikkeling zonder ontsnapping. 23) In het traditionele
drama ontwikkelt zich de ene situatie naar een andere. Bij Heijermans -
bijvoorbeeld in "Op hoop van zegen" - blijven we fataal binnen de situatie
van het misbruik van mensen. En de enige indruk die resteert, is: de mensen
in die situatie kunnen er niets aan doen, zij zijn produkten van hun omstan-
digheden, alleen een algehele verandering van de maatschappij kan een op-
lossing brengen.
Heijermans is de tragicus van de sJatische siJuaJie: de mens, verstrikt in een
maatschappelijk bestel dat hem vervormt, is aangewezen op eigen mogelijk-
heden maar is machteloos zonder de solidariteit van zijn lotgenoten.

v

Ongeloof is geen kwestie van keuze; op zeker moment wordt willekeurig de
mythe doorzien als metafoor. God is niet moe, zoals in die legende van de
late middeleeuwen: de mèns is moe van de mensen. God houdt zich niet ver-
borgen, zoals Pascal geloofde: de mens projecteert wanhopig zijn gevoel van
verlatenheid. God is ook niet dood, zoals moderne theologen zeggen: de
mèns bestaat! Aan deze bestaanservaring voorbij begint dan de bewuste ver-
werking van de~gëge~en.!-de:£ ervating ~n verantwoorde, hoewèI~!!
sluitende levensl?ve~gip.gj!~ men humanisme kan noemen: de zorgvuldig
dooràachte en voortdurend zich rekenschap gevende wijze van leven, waarin
ook de improvisatie haar legitieme functie moet verwerven.
Buiten het benauwde verlangen is er geen enkele impuls tot het aanvaarden
van de overtuiging dat de mens "in staat van genade" zou verkeren, verlost
door een opperwezen, ter bestemming van een hoger heil. De meest natuur-
Jijke __eryaring_yan_d~me!!s)s_d_atJ.!ij zich bevindt in sJaat van beseL - en
dàt beseffen wij op paradoxale wijze. "De wereld", zei Walpole ergens, "is
een comedie voor wie denkt en een tragedie voor wie zijn gevoel laat spre-
ken".~ij heb~n b~ef ~n het noodzakelijke verI~p der dingen en tegelij~
kan zich ons bewustzijn soms geheel vullen met deer':1is omtrent dit proces
Onze gevoelens van recht en onrecht zijn op zichzelf niet verscheurend en ~-
zeker niet tragisch; maar ons begrip voor het soms niet te veranderen verloop o~ lAJr:>rfÁ-

der dingen, onafhankelijk van ons volstrekt overheersende gevoelens van brl.(~1:-
recht en billijkheid, levert pas - in vol besef - een tragische levensvisie op, lJtd 'I'" .•.•.•....

J{//, ':e-... '" ".f
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die volgens Nietzsche ,!de hoogste graad van bevestiging en aanvaardin ~
het leven" bevat. 24)
De rooms-katholieke mysticus Miguel de Unamuno, die een branderig gods-
geloof baseerde op een hartstochtelijk verzet tegen de dood, heeft dan ook
onophoudelijk te kampen gehad met wat hij aan scherp besef toch niet doven
kon. "Bewustzijn is een ziekte" riep hij uit. "")
Er is niet aan te ontkomen: de mens bestaat en hij beseft dit. Bovendien wil
hij leven, en leven betekent altijd méér dan alleen maar bestaan. Want de
mens heeft onderscheidend besef. Hij sorteert in goed en kwaad, waar en
onwaar, mooi en lelijk, lust en onlust, dwang en vrijheid. Maar hij kent ook
de twijfel, de onzekerheid, het dilemma van de keus.
Hij wordt begeerten en afkeren in zich gewaar, maar ervaart tegelijkertijd
dat hij er in het ene geval wèl en in het andere geval niet aan wil toegeven,
doordat hem iets hindert in de eigen aanvechting. Soms komt het besef later
en dan bemerkt die mens dat tussen hem en zijn gemoedsrust niets anders
maar ook niets onverzettelijkers in de weg staat dan hijzelf.
De mens waardeert bepaalde mensen en sommige veracht hij. Soms wordt hij
genegeerd waar hij waardering wou vinden Een enkele maal minacht hij
zichzelf.
Er gebeuren dingen die hij wil of aanvaardt en minstens even vaak zou hij
iets anders wensen. Hij maakt plannen, vormt zich idealen, bouwt aan zijn
eigen ideale ik. Dan valt een slag. Een kind sterft. Een vriend vertrekt, een
vrouw verlaat hem. Of er glijdt iets langzaam uit zijn gezichtsveld. De kracht
van de jeugd, het vertrouwde gevoel van een verantwoordelijkheid, de zeker.
heid van een eigen wereld.
Er zijn er die voorbeelden wel ter harte willen nemen en die hun kwade kans
beperken: geen bindingen, geen vertrouwen, geen vastheid - geen huwelijk,
geen kinderen, geen vrienden. Dan merken ze dat tàch de weegschaal balan-
ceert: gering leed, luttel geluk. Niet het verdriet om een verloren vriend,
maar de diepe mistroostigheid om een kat die sterft, een mooi huis dat door
een dwaze verordening niet gehuurd kan worden.toe mens leeft in de spanning van tegengestelde ervaringen, mateloze vol-
doening en verbeten ontzegging. Wie verdriet ontwijkt verslijt het vermogen
tot verwondering over het heerlijke.

1/"hl .••.nt' '" De menselijke waardigheid is het enige rechtstreekse antwoord op de uit.
"7' l/'ir"J,rcL.daging van de tragische aard van het menselijke bestaan. Aan de realiteit van

het kwaad, de dwaling en het onaantrekkelijke - als vormen waarin wij het
leven beseffen - valt niet te tornen. Het is het wezen der menselijke waar.
digheid dat dit aanvaarden van de verschijningsvormen des levens het uit- I (
gangspunt is voor het bewuste verzet tegen wangedrag, leugen en wan-
smaak - een veldtocht zonder eind, die tenslotte in zichzelf alleen al haar
rechtvaardiging en genoegdoening vindt.
Er is geen oplossing, er is geen eindafrekening. Maar de onverenigbaarheid
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r+ ot:vef'!.t>< ••/jk
der tegenstelling~,de onoplosbaarheid der gewaarwordingen in één begena-
digd heil, kan alleen gepareerd worden met af te zien van het verlangen naar
rust en verlossing, door bezig te zijn.
En dan is er nog een vorm van besef: het inzicht in de humor van de situatie.
"Overmacht", zegt Walter Keer, "heeft altijd wel een losse veter". 26) Het
strakke gelaat van de tragedie kan elk ogenblik zich ontspannen in de lach
van de nar. "Het bewustzijn", zegt HazIitt in een van zijn essays, "dat er iets
is waar we een ernstig gezicht bij moeten trekken, is bijna altijd het teken
om van harte te lachen: we kunnen ons toch moeilijk goed houden bij een
preek, een begrafenis of een trouwpartij:'
Elke goede tragedie telt onder de personages een tegenstem: de nar, de
dwaas, de Zotheid, die het onuitputtelijke wantrouwen vertegenwoordigt
tegen elke overdrijving, tegen alle eenzijdigheid, tegen de vergiftiging door
wanhoop of fanatisme, door overmoed of lafhartigheid. 21)
De samensmelting van de held en de nar vormt pas de meest bewuste, onbe-
nevelde reactie op het leven: de ware dubbelzinnigheid door handelend zich
te zien handelen, twijfelend zonder vertwijfeling, realistisch zonder het idea-
lisme te verzaken, sterfelijk zonder het te besterven, productief maar voor
elke goede dwaasheid terstond te vinden.~'II tlS8 ti p, Spigr
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HET HUMANISME EN DE MAATSCHAPPIJ VAN MORGEN

De kritische theorie van de samenleving
bezit geen begrippen, die de kloof
twsen het heden en zijn toekomst zONden
kunnen overbruggen.

H. MarcllJe

Over tijd en altijd

Voor me, aan de wand boven de werktafel, hangt de nadruk van een oude
prent, een stadsgezicht, schuin van boven genomen. Bazel. Ergens in de
17de eeuw, honderd jaar nadat Erasmus er stierf. Een propere stad, keurig
geschilderd. Men ziet de rivier, de wallen en trots er binnen de kerken met
hun torens, de kaden, de brug, de huizen en de boompjes, tot in detail weer-
gegeven.
Een overzichtelijk goed geordende wereld, die is zoals hij zijn moet. Het is
een aardige plaat, goed van proportie, vakkundig gedaan, uitgewogen, helder.
Ik houd wel van hem, hij hangt er ook al vele maanden, maar toch kan ik
hem niet helemaal serieus nemen, Het is allemaal al zo af, zo rond, zo gaaf.
Een speelgoedstad, voor de eeuwigheid geordend, zonder regen of brand,
overstroming of storm. Een onophoudelijke zomerdag met schapenwolkjes.
Het doet je wel Onsgoed, zo'n wereld en soms willen we het ook op die
manier: - een vaste Burcht is onze God, een toevlucht voor de zijnen. -
En op een plaat aan de muur kan het ook allemaal wel zo.
Maar wij, wij wonen daar niet. Niet in de stad en niet binnen de poorten.
Misschien dobberen we ergens op de rivier, of trekken langs een van de
vage, verre wegen.
In ieder geval is onze levenslijn niet te symboliseren door een wallencirkel.
De mensengeschiedenis is al eens genoemd een pelgrimstocht. Ze zal wel
uitgedrukt moeten worden in een curve, die geacht wordt ergens links onder-
aan te beginnen. Ze loopt dan met een bibberlijntje naar 1968, ter rechter
zijde waarvan ze zich voordoet als een geëxtrapoleerde puntenwolk.
Het is over die puntenwolk rechts van 1968, dat ik nu met U wil praten
en in het bijzonder over een bepaald puntje, waarin het humanisme even-
tueel voor zou kunnen komen.
Wat zou ik het niet prettig vinden, die punt eens goed voor U op de korrel
te nemen. Goed vergroten en dan netjes in kaart brengen. Zoals een ander
Bazel uitgetekend heeft, klaar en af en in heldere kleuren, en bij de brug,
die beide oevers verbindt, zou ik dan een 1. zetten en in de legenda: 1.
Humanistenbrug.
Ja, misschien is het wel onze diepste drijfveer, als we in de toekomst willen
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kijken, dat we hem ordelijk, overzichtelijk, misschien zelfs hanteerbaar, of
anders toch op zijn minst verwachtbaar hopen te vinden. Door morgen met
vandaag te meten, hebben we het al bedacht, begrepen, besteld. Het is oiet
echt meer toekomst, het is doorgeteld heden. Vooral de bazen van vandaag
vinden dat een prettige manier om over morgen te denken. Maar we doen
er allemaal aan mee en er is een moderne wetenschapsleer, die zegt, dat de
mate van wetenschappelijkheid van een discipline direct uitdrukbaar is in
haar vermogen tot voorspelling.
Er zijn ook spelregels, die mij zeggen, hoe ik in dit geval te werk moet gaan:
het humanisme en de maatschappij van morgen.
Dan verdeel ik eerst de huidige wereld in een aantal "belangrijke" sectoren:
economisch, sociaal, cultureel, politiek en zo voort. Voor elk analyseer ik de
aan de gang zijnde ontwikkelingen, ik zet ze uit, als vectoren op een grafiek
met tijdsdimensie en als ze er staan voeg ik ze samen tot een grote pijl. Dat
noem ik dan de algemene trend en daar gaan we heen.
Hetzelfde doe ik met het humanisme, dat wordt dan ook een pijl en in
spanning vragen we ons af of en hoe ver beide pijlen dezelfde kant op zullen
wijzen.
Zo moet het, zo hoort het en zo zal ik het ook een aantal bladzijden voor U
doen. Ik ben zelf een overtuigd volgeling van een wetenschapsstijl, die zich
op de toekomst richt in de vorm van futurologie en prognostica.
Maar ik wil U niet aan het werk zetten, voor U duidelijk de twijfel in mijn
stem gehoord hebt. Daar kom ik dan daarna weer op terug.

Hel nieuwe voorjaar

De wereld van morgen zal misschien niet eens zo gek zijn. Als alles, waar-
voor we nu ons best doen om het verder te ontwikkelen inderdaad verder
ontwikkeld wordt, dus als we bestaande trends kunnen doortrekken, dan zal
de wereld (of onze wereld) verdergaand gekenmerkt worden door één
gemeenschappelijk patroon, door het georganiseerd worden op één grond-
stramien.
Dat van de geregistreerde, gecontroleerde, technisch zeer hoogstaande econo-
misch verantwoorde grote-schaal-produktie-consumptie-maatschappij. Voor
een ieder is daarin, voedsel, kleding, huisvesting, werk, ontspanning, oplei-
ding en zelfs sociaal contact naar behoefte en vermogen.
Zoals we nu een basissalaris aanbieden, zo garanderen we dan een basis-
bestaan. U moet daar niet te licht over denken. Er zijn wel eens plekjes of
groepjes geweest, voor wie dat al gold. Tahiti of de een of andere jeunesse
dorée. Maar ze waren hoge uitzonderingen en vooral in die gevallen waarin
het voor de betrokkenen zelf duidelijk was, dat ze in een benijdenswaardige
uitzonderingspositie zaten was het voor henzelf misschien niet eens altijd
zo benijdenswaardig. We verwachten dat destijds zo zeldzame basisbestaan
nu voor een hele samenleving als algemeen peil te kunnen realiseren.
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Toch hoort U daar soms met bezorgdheid over spreken. Men is bang voor
massificatie en voor kwaliteitsverlies. Dat is ook wel een fase, waar we dan
doorheen zouden moeten. De Welvaartstaat moet nog een boel leren, maar
ach, waarom zou hij eigenlijk geen goede leerling blijken? Alle produk-
ten die we wensen, kunnen we beter maken dan we nu doen; alle bijproduk-
ten die we niet wensen, kunnen we veel verdergaand bannen, dan we ons
nu schijnen te kunnen permitteren.
Maar de angst is vooral, dat die massavoorzieningen ons in een heel onper-
soonlijke wereld terecht doen komen, waarin we niemand meer kennen en
door niemand meer gekend worden.
Ook dat is een gevaar, dat men niet moet onderschatten en er zijn machtige
processen aan de gang, half gewilde, half ongewilde, die ons die kant op
sturen. Maar daarbij wordt verondersteld, dat de moderne basissamenleving
zoals hier getekend, ons helemaal op zal slorpen, met huid en haar, dag en
nacht. Ze is dan een soort dwangbuis, waar we niet uit kunnen. Om haar te
maken, moeten we ons helemaal aan haar geven en zo werden we de slaaf
van wat we zo fraai meenden te beheersen.
Die mogelijkheid is reëel. We kunnen best zo dom en fantasieloos doen, dat
we daar op een dag werkelijk terecht zouden komen.
Maar voorgeschreven is het niet. Helemaal niet. Integendeel. Die gegaran.
deerde levensstandaard is alleen een algemeen aanvaarde basis, een uitgangs.
punt, waaraan we allemaal een aantal jaren een deel van onze energie geven.
Maar dat hoeft niet onze levensvulling te zijn.
De schattingen lopen nogal uiteen over wanneer en hoeveel, maar eigenlijk
zijn alle toekomstkijkers er van overtuigd, dat moderne produktiemethoden,
energievoorzieningen en organisatievormen ons mensen bevrijd hebben van
het met emmertjes water lopen zeulen, van veel allerminst verheffend routine.
werk. Daardoor kunnen we even gaan zitten en er over denken, wat we daar.
voor in de plaats zouden willen. Er zijn in principe voor ons tijd, kennis en
middelen beschikbaar om meer, veel meer dan ooit te voren ons leven en dat
van onze groep te organiseren naar eigen wens.
Ook dat is een nieuwe situatie, maar dan ook wel zo reusachtig nieuw, dat
niemand, geen politicus, geen wijsgeer, zelfs geen profeet, weet wat hij er
mee aan moet.

Persoonlijkheidsontplooiing is een woord uit het opvoedkundig arsenaal, dat
ik altijd met enige weemoed heb bezien. De opvoeders wilden dat altijd wel,
maar de maatschappij liet het nauwelijks toe. Er werd heel duidelijk aan-
gewezen, hoe je zijn moest, om mee te mogen doen en erg veel speelruimte
zat daar nooit in. Met de beste wil van de wereld kan in de opvoeding tot
vandaag niet veel werkelijke ontplooiing worden ontdekt, ook al zal het wel
wat beter zijn dan het was.
Maar in die maatschappij van morgen zou het wel kunnen ais we dat echt
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wilden. Voor het in stand houden van de basisvoorzieningen is in driekwart
van de gevallen een basisopvoeding voldoende en daarnaast zou van alles
kunnen, dat nu nog niet kan.
Als we dan werkelijk in aanleg zo veelzijdig zijn, als we onszelf zo graag
vertellen, dan zou dat weleens tot iets heel bijzonders kunnen leiden.
Immers, we zouden dan werkelijk op het algemeen aanwezige economisch-
technische grondstramien eigen samenlevingen tot ontwikkeling kunnen
brengen van zeer onderscheiden vormen.
Sociaal gesproken konden er kluizenaars zowel als kloosterlingen, coöperaties
of wel kibboetsen zijn. En in al die werelden kon men tot eigen politieke
vormen komen, charismatische leiders of anarchieën, radenvertegenwoordi-
ging of eliteregering. Wie b.v. zijn welstand te laag vond, werkte dààraan,
wie de askese zocht, kon die nastreven, de Muzen zouden wat meer gezel-
schap kunnen krijgen en ik neem aan dat er ook voor Oblomov nog een lui
hoekje was. Kortom: er zouden vele bloemen kunnen bloeien.

Een boekeJje humanisme

En zouden er dan ook humanistische bloempjes zijn?
Ach, waarom niet? Misschien dat er dan niet meer een lintje om heen zit,
dat humanistisch verbond heet, maar zelfs dat zou nog best kunnen, kijk nu
eens hoe oud sommige kerken wel niet worden.
Maar het is interessanter om over de bloemen zelf te praten. Stel nu eens,
dat we voor deze gelegenheid eens iets onderscheiden door het humanisme
te splitsen in intern en extern humanisme.
Het interne humanisme is dan wat ieder persoon zelf bij zich heeft, als zijn
voorraad basisinzichten over de wijze waarop hij zich wenst op te stellen
ten aanzien van de kosmos, de natuur, de beschaving, zijn mede-mensen en
zich zelf. Zijn eigen model, systeem, ontwerp of hoe het heet.
Het is nu al zo, dat de humanist wat dat betreft een grote vrijheid heeft.
Hij zal in het algemeen niet aan Openbaringen of Goddelijke plannen refe-
reren, maar binnen het ruime kader der menselijke wijsbegeerten en andere
wetenschappelijke opvattingen kan hij veel kanten uit.
Deze bewust gewilde en gezochte veelzijdigheid (door hen die het betreuren
als vaagheid aangeduid) is nu juist een eigenschap, waarvan het lijkt of ze
in de geschilderde ontwikkeling bijzonder goed zou passen. Alles wat we aan
creativiteit, originaliteit, ja zelfs aan marginaliteit en aberratie te verwezen-
lijken hebben, zou ervaren worden als een goed uitgangspunt in de totaal
nieuwe situatie, die ons te wachten schijnt te staan. Een humanisme, dat
daarnaast dan, meer dan nu, risico's zou durven lopen en experimenten
kunnen aanspannen, zou aan die maatschappij van morgen een duidelijke
positieve bijdrage kunnen leveren.
Het externe humanisme is dan de wijze van omgang met het niet-humanisme,
met de andere levensbeschouwingen of godsdiensten. Er is in onze cultuur
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diep, diep ingebakken de neiging, om de andersdenkende te zien als iemand
die dom, slecht, of beide is. Op zijn best is hij een goed iemand, die misleid
is of per ongeluk in het verkeerde bakje is geraakt.
Het is een houding, die in een cultuurwereld, waarin de mogelijkheid om het
andere te beleven, waarin men anders mag zijn, als we de wereld van morgen
zo even kenschetsen, moeilijk in zijn traditionele gestrengheid geplaatst kan
worden, zonder dat dat tot moord en doodslag tussen de sekten zou leiden.
Ik weet niet goed hoe het nu in de praktijk is, maar in theorie heeft het
humanisme ook hier een goede opening. Verdraagzaamheid is zonder meer
al iets dat hier erg goed te pas zou komen.
Maar het woord is al iets te beperkt. Iets anders, dat men verdrààgt, is bijna
per definitie iets onaangenaams. Het begrip zou uitgebouwd moeten worden
tot zo iets als: aanvaardzaamheid. Van de sekten en subculturen zelf zou men
moeten vragen, dat zij een houding ontwikkelden die aangeduid kon worden
met: verdraagbaarheid.
Misschien klinkt het U ver en vreemd in de oren en vindt U het meer een
Utopie dan een prognose.
Het is echter noch het een noch het ander.
Het is niet een gietijzeren prognose, een toekomst waar we nolens volens
heen worden geschoven. Het is ook niet zo maar een fantasie van een dro-
merige mijnheer.
Het is niet meer, maar ook niet minder, dan één van de toekomstmogelijk.
heden, die voor ons een werkelijke mogelijkheid kan zijn.
We hoeven er niet heen, maar als we het per sé zouden willen, dan zou er
een kans zijn, dat we in de buurt van zo iets uit zouden komen.

Ruim een halve eeuw geleden stond er ergens op een weitje een groepje
mensen bij elkaar. Er kwam een meneer aanrijden in een eigenaardige
machine met vleugels. Opgelet, op zij, riep hij, ik neem een aanloop over dat
weitje en dan vlieg ik de lucht in. Onder de aanwezigen begon een geani-
meerde discussie, of vliegen inderdaad mogelijk zou zijn ... Moesten die
vleugels niet kunnen flapperen; de mens is toch zwaarder dan lucht; zou
God het wel goed vinden, kortom een heel principiële discussie.
Er was ook een Hollander bij, die een beetje op zij stond.
Dat ding komt nooit de lucht in, zei hij. Gevraagd waarom, wees hij op het
weitje en zei: Het is veel te drassig hier.
Hij had gelijk. het ding kwam toen niet van de grond, maar sindsdien is de
mensheid toch gaan vliegen.

Zo ook met de maatschappij van morgen. Van vandaag uit gezien, lijken ons
allerlei practische problemen te scheiden van een wereld, die heel anders is,
dan die waaraan we gewend zijn. We denken: maar dat kan immers niet!
En er zal ook van alles verkeerd gaan. We zullen zeker vast moeten beginnen
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over het aaoleggen van goede startbanen. Allemaal waar. Maar op een dag
is het toch morgen. We worden dan wakker in een nieuwe wereld en we
zullen dan ook weten, dat het een nieuwe is.

Navigare necesJe eli

Wat ik al voelde aankomen, van het begin af aao, is toch gebeurd.
Schrijvend en denkend over het hwnanisme en de maatschappij van morgen
heb ik het klassieke prognose-procédé gevolgd en met behulp daarvan zijn
we op iets heel plezierigs uit gekomen.
Het ziet er naar uit, alsof de wereld met een beetje geluk, bewoonbaarder
wordt dan ooit te voren en het lijkt tevens alsof het humanisme een heel
geschikte beschouwing is, om ons op de weg daarheen te begeleiden, of om
over ons uit te spannen, als we eenmaal daar zijn neergezegen. Kortom:
Bazel redivivius.
Nu, dat is niet een visie, waarvoor men zich hoeft te schamen, maar toch wel
iets, waar we geleerd hebben om voorzichtig mee te zijn.

Zo vaak al, hebben we, bij alle mogelijke gelegenheden, ons braaf bezig
gehouden met wetenschappelijke voorspellingen, die dan tot ons genoegen
in een richting wezen, die ons wel aan stond. En maar al te vaak. zijn dat
soort prognoses niet uit gekomen en konden anderen, die achteraf onze
gedachtengang nog eens analyseerden, concluderen, dat we ons zelf misleid
hadden en op de een of andere manier slachtoffer geworden waren van
wishful thinking.

Misschien is dat hier ook wel zo. Als we dat maar vaak genoeg doen, op
lange termijn en op grote schaal, dan is er zelfs de kans, dat het helpt.
Wat er dan kan optreden is de self-fulfilling prophecy, doordat we allemaal
denken, dat het zo gaan zal, sturen we er al heen en helpen we de voor-
spelling om uitte komen.

Wat men in het algemeen kan zeggen is dat er in West-Europa processen
aan de gang zijn van culturele vernieuwing, van persoonlijkheidsbevrijding,
van autoriteitsverlossing, die samen een stuwing geven in een richting, die
voor een humanistisch denken en handelen goede mogelijkheden in zich
houden.
Maar nadrukkelijk moet gesteld worden, dat het hier gaat over - proces-
sen -. Dat wil zeggen over beweging en verandering. Er is nog van alles
open, er kan nog steeds koers gewijzigd worden.
We zitten nog niet in een ommuurde stad, we dobberen nog steeds op de
stroom. Denkend over de maatschappij van morgen, gaan onze gedachten
ook uit naar het humanisme van morgen.
Nu varen we nog. we zijn onderweg. Willen we dat blijven? Of speuren we
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al naar torens en wallen aan de horizon? De belofte van een kade en een
plek waar we kunnen gaan stil liggen en aan land gaan?

Wat hebben we gewild en gezocht, toen we in de toekomst gingen kijken?
Alleen een koers bepalen? Hoe verder varen tussen rotsen of zandbanken?
Of is er de hoop op een eindpunt, waarin het humanisme middelpunt kan
wezen?
Veel toekomst kijken is het verkapte zoeken naar een ankerplaats.

Voor het humanisme zou dat jammer zijn. De maatschappij van morgen,
dat kunnen we wel vermoeden, blijft een zeer bewegende en beweeglijke.
Een humanisme dat gestold zou zijn in een eenmaal geaccepteerde visie op
de kosmos, de cultuur en de mede. menselijkheid zou wel ergens voor dienen;
een schuilplaats bieden aan de varensmoeden, een soort bejaardentehuis.
Maar haar zeldzaamheidswaarde ligt daar niet. Het schenken van rust,
veiligheid en een welomschreven ethiek, er zijn er immers wel meer, die
pretenderen dat aan te kunnen bieden.
Interessanter is een humanisme, dat uit zijn aard bewegelijk is.
Niet iets dat van nature ligt en pas gaat lopen als het opgejaagd wordt.
Dit in beweging willen blijven, die voortdurende mobiliteit, moet dan niet
een zo maar mee drijven met de laatste ontwikkelingen zijn.

Het moet wel een bereidheid zijn om nadrukkelijk die laatste ontwikkelingen
ter discussie te stellen, een hoge mate van culturele, sociale en politieke
actualiteit. Wat dat betreft ziet men nu binnen het humanisme al een neiging
tot grotere betrokkenheid bij de gebeurtenissen van de dag.

Er moet echter meer zijn. Niet alleen een weten van, maar ook een discussie
en een uitspreken van standpunten, zonder dat die nu direct in een soort
laatste dogma hoeven te zijn gefundeerd. Op het ogenblik waarop dit geschre-
ven wordt, ligt het b.V. in de lijn dat een bewegelijk humanisme bijzonder
alert discussieert over Tsjecho.slowakije en de Navo, over onze verantwoor.
delijkheid tegenover situaties à la Biafra en vooral ook, en dat is een onder.
werp dat het humanisme zeer ter harte moet gaan, over de wenselijkheid en
mogelijkheid van een kritische universiteit.
En zelfs dat is niet genoeg. Het humanisme als toekomstvormende kracht
wordt dan pas interessant als het vanuit de aard van zijn stijl en door de
kwaliteit van de erbij betrokken personen zelf de vernieuwingen entameert.

Natuurlijk is dat niet per artikel te verordonneren of op te roepen. Maar als
we de pretentie hebben, dat de wereld van morgen gemaakt kan worden,
mede doordat wij nu daar over willen denken, dan zal het daar toch van
moeten komen.
Waar is dan eigenlijk de wereldbeschouwing, die dat doet?
Er is een enorme technische ontwikkeling. Er zijn wetenschappelijke labora.
toria, waar men nu al de erlemeyers heen en weer schudt, waarin het leven
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voor morgen gemaakt wordt. Er is beweging genoeg. Maar waar loopt daarin
voorop iemand met een duidelijke wereldvisie ?
De kerken zijn aardig in beweging gekomen en lopen hijgend mee. De
politieke partijen proberen wanhopig zich van hun bureaucratische kurassen
te ontdoen en ergens een punt te bereiken, waarin ze weer iets nieuws
kunnen gaan zien. De massamedia proberen althans onze aandacht vast te
houden door ons voor en na te schokken, met beelden over honger, dood,
misdaad en tragedie.
Maar in al die wereldjes gebeurt er toch niet veel, dat met enige goede wil
als fundamentele kritiek of als koersbepaling op langere termijn gezien zou
kunnen worden. De meeste zijn slachtoffers van verledens, die te zwaar op
hen wegen.
Het humanisme heeft dat eigenlijk niet zo. Het is nog misschien in onschuld.
Dat is een voorrecht, maar ook een verantwoordelijkheid.
En ook is er haast. Wie nog voorop wil lopen, moet hard lopen.
De eerste generatie georganiseerde humanisten heeft een schip voor ons
gebouwd. Wat zal de tweede generatie doen? De wal opzoeken? Zich laten
slepen?
We willen wel varen. Op eigen kracht. Vaarwel Bazel. Aan het eind van de
Rijn ligt de zee.

P. Thoene!
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DE JACHT OP DE WAARHEID

In zijn blijspel "The importance of being oomest" legt Oscar Wilde twee
van zijn personen een geestige dialoog in de mond: de eerste sluit een
brutaal opgedist leugenverhaal af met de woorden: "theee you have thc
whole truth. pure and simpIe", waarna de ander de opmerking plaatst: "thc
truth is rarely pure and never simpIe" .
Wie zich verdiept in de problematiek rondom het waarheidsbegrip en althans
een deel van de uitgebreide literatuur doorworstelt. kan het slot van dit
antwoord ook daarop van toepassing achten: "never simpIe" ! Zelfs kan hij
in een bui van moedeloosheid wat gaan voelen voor een uitspraak die aan
Samuel Butler wordt toegeschreven: je moet de waarheid weliswaar niet ge-
heel uit het oog verliezen, maar je moet er vooral niet over praten. AIs ik dat
hier toch ga doen, is dat niet, omdat ik er iets nieuws over te zeggen heb
- ik zal zelfs ten dele moeten herhalen wat ik al eerder geschreven heb -,
maar omdat ik meen, dat het onderwerp, wel verre van niet meer te zijn
dan een kostelijk kluifje voor "Iebensfremde" theoretici, van centrale be-
tekenis is voor de filosofie, ook als zij wordt toegepast op de meest actuele
problemen. In deze feestbundel is daarom een samenvattende beschouwing
wellicht niet misplaatst.
Met de term "waarheid" springt men vaak slordig om. Zo heeft men in een
Frans artikel kunnen lezen, dat de fysicus Oppenheimer verklaard zou heb.
ben: "iI y a plus de vérité dans Ia musique de Jean Sebastien Bach que dans
toutes les laboratoires du monde". Het is niet zo moeilijk te vermoeden, wat
Oppenheimer zo ongeveer bedoeld zal hebben. Dat neemt niet weg, dat hij
zich dan wonderlijk heeft uitgedrukt.
Het enige waarvan in eigenlijke zin gezegd kan worden, dat het waar of
onwaar is, is een oordeel. Het overdrachtelijk gebruik dat optreedt in woord-
verbindingen als "ware vriendschap" en "ik moet mezelf waar maken", kan
hier buiten beschouwing blijven. En wat bedoelen wij nu eigenlijk, al" WIj
een oordeel waar noemen? Van twee oordelen: 1. Napoleon is bij "-.-d.terIoo
gesneuveld; en 2. Napoleon is op St. Helena in zijn bed gestorven, vinden
wij het eerste onwaar, het tweede waar. Waarom? Wie onbevangen hierop
antwoord tracht te geven, kan niet veel meer leveren dan wat een niets zeg-
gende herhaling lijkt: omdat Napoleon inderdaad of in feite op zijn bed
gestorven is. Of is deze herhaling toch niet zo nietszeggend? Om het waar-
heidsbegrip te verduidelijken, dat wil dus zeggen: om ons bewust te maken
van wat wij allemaal bedoelen, wanneer wij het begrip "waar" hanteren,
pleegt men uit te gaan van de oude Thomistische formulering "adaequatio
rei et intellectus" , d.i. overeenstemming tussen zaak en denken, tussen ener-
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zijds de "zaak" d.w.z. datgene, waarvan in het oordeel sprake is, en ander-
zijds het oordelen. Wanneer men zich afvraagt, wie de dader is van een
misdaad, dan is natuurlijk alleen dàt oordeel waar, dat het daderschap toe-
schrijft aan die persoon A, die in feite de dader is. Het is heel wel mogelijk,
dat een ander oordeel, waarin niet A. maar B. als de dader werd aangewezen,
veel beter zou passen bij de rest van mijn overtuigingen, dat het bij meer
mensen geloof zou vinden of hun aanzienlijk welgevalliger zou zijn, het is
ook denkbaar, dat dit laatste oordeel, waarin ten onrechte het gevaarlijke
individu B. als dader wordt genoemd, van groot nut zou blijken te zijn voor
de gemeenschap. Maar is één van die omstandigheden of zijn al die omstan.
digheden tesamen in staat dat oordeel waar te maken? Het antwoord op
deze voorlopig onzinnig lijkende vraag is: natuurlijk niet. Daarvoor ont-
breekt er aan dit oordeel, dat zo mooi past, zo grif wordt aanvaard, en zo
gewenst en nuttig is, maar één ding: overeenJtemming met de feiten.
Nu schuilen er echter in deze uitdrukking "overeenstemming met de feiten"
enige ernstige moeilijkheden. Voordat ik overga tot een bespreking daarvan,
wil ik eerst enige consequenties van de voorlopige resultaten uiteenzetten.
Het verdient in de eerste plaats aanbeveling om niet, zoals tot nu toe, te
spreken van oordeel maar van oordeelsinhoud of zo men wil van propositie.
Voor de toepasbaarheid van de term "waar" is het namelijk niet noodzake-
lijk, dat er in feite wordt geoordeeld, en het is ook onverschillig, in welke
taalvorm dit gebeurt. Als A. inderdaad de bewuste misdaad heeft begaan,
dan is de inhoud van een mogelijk oordeel waarin dit daderschap wordt vast-
gelegd, waar, en deze oordee!sinhoud blijft even waar, ook als niemand op
de gedachte komt, dat A. de dader is, en er dus geen sprake is van een wer-
kelijk voltrokken worden van dit oordeel. Met deze ware oordeelsinhoud
hebben we nu gevonden wat we verstaan onder "een waarheid". Van het
woord in deze zin kan ik natuurlijk een meervoud vormen en spreken van
waarheden. Maar wat is dan de waarheid? In de eerste plaats kan ik deze
term gebruiken in de betekenis van het waar zijn, maar ik kan er bovendien
onder verstaan het louter denkbeeldig geheel van alle mogelijke ware oor-
deelsinhouden.
De oude formulering adaeaquatio rei et inte!lectus heeft in elk geval deze
grote verdienste, dat zij terstond duidelijk maakt, dat de waarheid een relatie
is, en derhalve ondenkbaar zonder de twee leden waartussen deze relatie
bestaat. Er moet dus aan de ene kant zijn een "res", de oordeelsmaterie,
d.W.Z. datgene, waarover men zich in het mogelijke oordeel zou uitspreken.
Zolang deze oordeelsmaterie op zichzelf staat, kan er van waarheid nog niet
gesproken worden. Het mag spijtig zijn voor al die lieden die zich tegen-
woordig zo dapper uitsloven om "zichzelf waar te maken", maar personen
of voorwerpen van welke aard ook zijn niet waar en worden het ook nooit.
Van waarheid kan pas dan gesproken worden, als anderzijds voorondersteld
is een "denken", d.W.Z.een subject dat oordelen kàn; een subject dat in feite

194



oordeelt, is daarentegen overbodig .. Immers wie is het subject van de waar-
heid? Of van een tot dusver niet ontdekte waarheid, die dus ook in geen
enkel feitelijk oordeel is vastgelegd, b.v. van de niet vermoede waarheid, dat
A. de dader is van de bewuste misdaad? Dit subject kan natuurlijk niet ge-
identificeerd worden met enig bestaand subject Jantje of Pietje, het is een
zuiver denkbeeldig subject. Als subject van de waarheid zou dit subject alles
weten en begrijpen omtrent alles wat maar oordeelsmaterie zou kunnen wor-
den, en als subject van deze bepaalde waarheid zou het alles weten omtrent
de onderhavige oordeelsmaterie: de misdaad.
Elke waarheid is betrokken op een denkbeeldig subjec~ ook de waarheid die
voor mij het meest persoonlijk is in die zin, dat ik de enige ben, die deze
waarheid kan constateren. Als ik denk of zeg "ik verveel mij", dan kan
niemand behalve ik zelf controleren, of dit waar is. Maar als ik mij inder.
daad op dit ogenblik a verveel, dan kan niemand meer iets aan die waarheid
veranderen, ook ik zelf niet. Ik kan natuurlijk wel gaan lezen of werken, en
zo bereiken, dat ik mij op moment ~ niet meer verveel; ik kan ook proberen
mijzelf of anderen wijs te maken, dat er deze morgen helemaal geen moment
n is geweest waarop ik mij verveelde; dat alles kan geen afbreuk doen aan
de waarheid, dat ik mij op moment a hèb verveeld. Die waarheid heeft dus
weliswaar betrekking op een stemming, die uitsluitend de mijne was en zich
bovendien beperkte tot één bepaald moment, maar die waarheid is zelf geheel
onafhankelijk van mij en tijdloos. M.a.w. die waarheid is zoals elke waarheid
niet betrokken op mij of enig ander bestaand subject, maar op een niet be-
staand, zuiver denkbeeldig subject. En juist daarin bestaat haar objectiviteit,
haar algemeengeldigheid, waardoor zij ontheven is aan de sfeer van het
louter persoonlijke. Een "strikt persoonlijke waarheid" is een contradictio in
terminis: precies voorzover een oordeel strikt persoonlijk is, is het niet waar,
en als het waar is, kan het niet strikt persoonlijk zijn.
De snelle ontwikkeling van speciaal de natuurwetenschappen heeft de men-
sen er wel toe verleid te spreken over "wat gisteren nog waar was, maar nu
niet meer waar is". Deze slordige terminologie berust natuurlijk op een
verwarring: wat "gisteren waar was", werd gisteren voor waar gehouden,
ten onrechte zoals nu inmiddels gebleken is, en wat nu pas waar is "gewor-
den", is altijd al waar geweest, het was alleen nog niet als waar ontdekt.
Verwarring wekken kunnen ook oordelen waarin tijdsbepalingen zijn weg-
gelaten. Het oordeel "In Nederland heerst vrede" was op 9 mei 1940 nog
waar, en op la mei 1940 niet meer. Heeft dit oordeel nu zijn waarheids-
karakter verloren in die éne fatale nacht? Nee, die schijn wordt gewekt door
een gebrekkige formulering: de tijdsbepaling hoort niet bij het waar-zijn,
maar bij het heersen van de vrede, en dient dus in het oordeel zelf te
worden opgenomen: "In Nederland heerste op 9 mei 1940 vrede". Dit oor-
deel is tijdeloos waar. Waarheid staat buiten de tijd, en is in die zin
"eeuwig" .
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Nee, zegt nu Oswald Speng!er in zijn ••Der Untergang des Abendlandes":
"Es gibt keine ewigen Wahrheiteo" en llFür andere Menschen gibt es andere
Wabrheiten". Het beroemde of zo men wil beruchte boek van Spengler, in
mijn studententijd wat men nu noemt een "must", wordt vermoedelijk niet
veel meer gelezen, maar de daar uitgesproken gedachte komt telkens in
andere vormen terug. En toch kan Spengler met de bewering, dat elke
zogenaamde eeuwige waarheid niets anders is dan de nu of toen gangbare
opvatting, alleen maar bedoeld hebben dat althans deze bewering. .. een
eeuwige waarheid is. Waarmee hij zichzelf weerlegt.
Een oordeelsinhoud is of waar öf niet waar, er kan in eigenlijke zin geen
sprake zijn van half waar, driekwart waar of een beetje waar, m.a.w. de
waarheid staat geen gradaties toe. Toch resten ons in dit verband dan nog
twee vragen:
a. Wij zeggen vaak: "daar zit wel iets (of veel) waars io". Is dit een

onzinnige uitdrukking, of, zo nee, hoe is dit mogelijk?
b. Waarin schuilt de eigenaardige bekoring die de Spenglerse leer voor

zovelen had en heeft?
De eerste vraag is gemakkelijk te beantwoorden: dat is mogelijk, wanneer we
te doen hebben met een complex oordeel.
Bekijken wij b.v. het volgende: ••Voor een verveeld gehoor van ongeveer
vijftig studenten geeft professor A. op dinsdagmiddag college in het hoofd-
gebouw".
Wanneer is dit oordeel waar? Natuurlijk als:
I. het professor A. is, die college geeft;
2. professor A. niet grapjes vertelt of liedjes zingt, maar werkelijk college

geeft;
3. het gehoor van professor A. uit ongeveer vijftig studenten bestaat;
4. dat gehoor verveeld is;
5. dit college van professor A. gegeven wordt op dinsdagmiddag;
6. en in het hoofdgebouw.
ABeen als aan al deze voorwaarden voldaan is, kan van het complexe oordeel
verklaard worden, dat het waar is. Nu kan misschien van enkele voorwaar-
den maar moeilijk worden uitgemaakt, of er aan voldaan is - wanneer is
b.V. een gehoor verveeld? hoe groot moet het percentage verveelden zijn om
deze qualificatie voor de groep te rechtvaardigen? -, maar deze twijfel doet
niets ter zake: alleen het vervuld zijn van al deze voorwaarden maakt het
geheel waar. Als daarentegen het college niet op dinsdag maar op donderdag
wordt gegeven, of als het gehoor niet verveeld maar geboeid luistert, is
het complexe oordeel niet waar, maar er kan toch zeker van worden getuigd,
dat er IJwel veel waars in zit'..
Een oordeelsinhoud die waar is, kan niet anders dan geheel waar zijn. Maar
slechts zelden wordt met dit geheel ware oordeel ook de hele waarheid ge-
leverd.
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"In het proces-verbaal staat", zegt de rechter, "dat u in die kroeg alles kort
en klein geslagen hebt. Ik begrijp zo iets niet". "Nee edelachtbare", zegt de
zeeman. .,als u dat zo voorleest, begrijp ik het ook niet. Maar als u wist, wat
er vóór die tijd gebeurd was ... !" "Wat was er dan gebeurd?" "Die kaste.
lein wou mij niet meer schenken, omdat ik al te veel op had. Dus zodoende!"
De verongelijkte zeeman uit deze anecdote mag misschien niet al te veel
reden hebben om zich te beklagen, in principe heeft hij gelijk: om zijn
gedrag billijk te beoordelen, moet men de hele waarheid kennen. Wij zijn
dunkt mij allemaal vertrouwd met de redenering die verloopt volgens dit
patroon: "zeker, alles wat je zegt, is waar, maar vergeet nu toch alsjeblieft
niet dit en dat en al die andere feiten die in dit verband toch ook wel dege-
lijk van belang zijn". Wie de argumentatie van twee tegenover elkaar staande
partijen A. en B. analyseert, ontdekt in veel gevallen, dat het niet een kwestie
is van nietes tegen welles, nee. wat door A. als waar wordt geponeerd, wordt
door B. niet alleen niet ontkend, het wordt zelfs niet ter sprake gebracht: B.
brengt eenvoudig een reeks andere feiten in stelling, en als het er op aan.
komt, gaan beide partijen dus glad langs elkaar. Persoonlijk beschouw ik het
als de bittere winst van het ouder worden, dat je als "a wiser and a sadder
man" vaak niet meer als vroeger in staat bent direct en zonder enige reserve
uit te maken, wie gelijk heeft, omdat je ook oog gekregen hebt voor de argu-
menten die van de andere kant kunnen worden aangevoerd. En met dit ver.
minderen van het kortzichtige maar verkwikkende enthousiasme, dat van
keerzijden van medailles geen weet heeft en ook niet weten wil, kan
gepaard gaan een door iets van afgunst gevoede wrevel over die jongeren
die het allemaal zo verschrikkelijk goed weten, geen last hebben van twijfel,
en met hun oordeel dadelijk klaar staan.
Het komt mij voor, dat mede daarin de eigenaardige bekoring ligt die er
voor velen uitgaat van Spenglers zo bescheiden lijkende uitspraak. Voor wie
de begrippen "geheel waar" en "de gehele waarheid" niet behoorlijk uit
elkaar houdt, moet dit bedriegelijk consequente afzweren van elke absolute
zekerheid inderdaad heel aannemelijk zijn.

Waarmee heb ik mij nu in het voorgaande bezig gehouden? Uitsluitend met
de ontleding van het waarheidsbegrip. "Waar" is niet een kunstterm, waar-
aan we nog een willekeurige betekenis kunnen toekennen. Het is dus niet
geoorloofd een definitie op te stellen in deze trant: wij spreken af om al
datgene en alleen datgene, wat die en die kenmerken vertoont, nu in het
vervolg "waar" te noemen. Wij zoeken geen antwoord op de brutale vraag
"en wat zullen we nu eens onder waar verstaan?" Nee, waar hééft al een
bepaalde betekenis, en wij kunnen niets meer doen - maar dat is dan ook
genoeg! - dan nagaan, wat er eigenlijk allemaal besloten ligt in het ons zo
vertrouwde begrip ..waar", wat daarin is meegedacht zonder dat men zich
daarvan bewust is. Deze verheldering van het begrip JJ waar" is daarom on-
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misbaar, omdat dit begrip voor ons wat Kant noemt "verwarren lS. De
filosofie heeft o.a. tot taak dergelijke begrippen "zu zergliedern, ausführlich
und bestimmt zu machen": wij moeten leren onszelf daaromtrent te begrij-
pen. Anders gezegd, onze probleemstelling is uiterst bescheiden: wij gaan
allemaal dagelijks om met het begrip waar. Wat bedoelen we dan?
"Overeenstemming met de feiten" - maar wat is dat eigenlijk? Is het moge.
lijk, wanneer men heeft vastgesteld, dat men van die overeenstemming natuur-
lijk niet mag beweren, dat het zo iets is als afbeelding, aan deze vage term
een precisering te geven, die dan wel bevredigt? Bovendien, kunnen wij wel
ooit feiten zo vastnagelen, dat wij in staat zijn een oordeelsinhoud te ver-
gelijken met de desbetreffende feiten om zo te constateren dat die inhoud
waar is? Geeft niet ieder die de illusie heeft, de wat men dan noemt "naakte
feiten" te betrappen, blijk van de benijdenswaardige naivieteit van het kleine
kind dat probeert vogeltjes te vangen door ze een beetje zout op de staart te
leggen?
De vaagheid van de term overeenstemming kan niet worden geloochend, en
ik geloof niet, dat men er in geslaagd is een bevredigende precisering te
leveren. Maar is dit werkelijk nodig voor de handhaving van wat dan heet
de correspondentie-theorie over de waarheid? Moore, die men er zeker niet
van kan verdenken, dat hij het zichzelf te gemakkelijk maakt, verklaart niet
in staat te zijn deze relatie te analyseren. "But", zegt hij, "we do, I think, see
this relation; we are aH perfectly familiar with it; and we can, therefore,
define it in the sense of pointing out what relation it is, by simply pointing
out that it is the relation which does hold between this belief, if true, and
this faet, and does not hold between this belief and any otber fact ... T he
relation I meao is the relation which tbe belief "that I have gone away", if
true, has to tbe fact, "that I have gone away" and to na other fact ... We may
take different views as to what tbe exact nature of tbis relation is - as to
how it is to be analysed, and as to how it resembles or differs from other
relations; but in merely attempting to answer these questions, we do, I think
presuppose that we are already acquainted with it - that we have it befare
oue minds; for you cannot try to determine the nature of, or to compare with
other things, a thing which you have not gat befare your mind". ')
Wat nu de bewering betreft, dat het principieel onmogelijk zou zijn een
oordeelsinhoud te vergelijken met de desbetreffende feiten, in de eerste
plaats zou deze bewering, zelfs als ze waar was, nog niet fataal zijn voor de
correspondentie-theorie. Dat zou zij pas dan worden, als deze theorie ant.
woord trachtte te geven op de vraag: hoe kunnen we nu uitmaken of een
oordeelsinhoud waar is?, m.a.w. als wij het waarheidsbegrip tegelijkertijd
ook zouden willen gebruiken als waarheidscriteriflm. Maar dat is niet het
geval, en die vraag is hier helemaal niet aan de orde. Dat de "adaequatio" of
"overeenstemming" als criterium lang niet altijd bruikbaar is, kan zonder
meer worden toegegeven. Maar volgens de tegenstanders van de theorie moet
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ik mij hier veel sterker uitdrukken en zeggen: nooiJ bruikbaar is. Het is
volgens hen altijd principieel onmogelijk een feit te betrappen. Op het eerste
gezicht lijkt een alledaagse belevenis al geschikt om deze opvatting te weer-
leggen: ik ben er weer eens in geslaagd een brief die ik moet beantwoorden,
zo weg te leggen, dat ik hem niet kan vinden. Een van mijn huisgenoten
bericht mij: "die brief ligt op de radiator in de studeerkamer", en inderdaad
ik vind de vermiste brief op de aangegeven plaats. De overeenstemming die
nodig is om de inlichting van mijn huisgenoot waar te maken, heb ik, zo lijkt
het, zonder meer kunnen constateren: dat die brief daar ligt, is, zou men
zeggen, "eenvoudig een feit". Nee, zeggen nu de tegenstanders van de cor-
respondentie-theorie, dit lijkt wel plausibel, maar wie beter nadenkt, moet
deze voorstelling van zaken als aanzienlijk te simplistisch verwerpen. Toen u
naar de studeerkamer ging en de brief op de radiator zag liggen, toen hebt u
heel wat meer gedaan dan alleen maar in u opnemen wat uw zintuigen werd
voorgezet. Om een ervaring als het zien van een brief op een radiator te
kunnen hebben, moest u heel wat putten uit uw verleden. U moest het ene
voorwerp zien als een brief en het andere als een radiator, en de begrippen
"brief" en "radiator" moesten u dus al vertrouwd zijn. Hoe hebt u deze be-
grippen verworven? Natuurlijk niet bij deze laatste gelegenheid, anders zou
ti de voorwerpen niet herkend hebben. U kunt dus niet volstaan, en u hèbt,
al meent u dat, ook niet volstaan met zo iets als een fotografisch ontvangen
van gegevens, nee u hebt deze zogenaamde gegevens moeten interpreteren
voordat het gegevens konden worden, en wat u dus in uw onschuld een
directe waarneming van feiten noemt, is dus in wezen een oordeel, waartoe u
alleen hebt kunnen komen dank zij uw oordeelsvermogen en uw vroegere
ervaring. Brand Blanshard formuleert dit bezwaar tegen Je correspondentie-
theorie aldus: ••... in order to know that experience corresponds to fact,
we must be able to get at that fact, unadulterated with idea, and compare the
two sides with each other. And we have seen that such (act is not accessible.
When we try to lay hold of it, what we find in our hands is a judgement
which is obviously not itself the undubitable fact we are seeking, and which
must be checked by some fact beyond it. To this process there is no end. And
even if we did get at the fact directly, rather than through the veil of our
ideas, that would be no less fatal to correspondence. This direct seizure of
fact preswnably gives us truth, but since that truth no longer consists in cor-
respondenee of idea with fact, the main theory has been abandoned. In short,
if we can know fact only through the medium of our own ideas, the original
forever eludes us; if we can get at the facts directly, we have knowledge
whose truth is not correspondence. The theory is forced to choose between
scepticism and selfcontradiction." 2)
Is dit betoog overtuigend? Naar het mij voorkomt allerminst. Dat "waar-
neming van feiten" een heel wat ingewikkelder gebeuren is dan de naieve
aanhangers van de correspondentie-theorie vermoeden, moet grif worden
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erkend. Het is trouwens in het voorgaande nog te simplistisch geschetst, en
het woord feit is hier veel te argeloos gebruikt. Want waar vindt eigenlijk
plaats wat Blanshard noemt "the direct seizure of fact"? Op het altijd over-
schatte terrein van wat ons werkelijk "gegeven" is. Dat zijn namelijk niet de
voorwerpen in de ruimte, niet onze medemensen, niet de hele buitenwereld,
nee "van heel die buitenwereld kan ons, ook mèt al onze zinnen, nooit iets
anders "gegeven" zijn dan onze eigen bewustzijnsbijzonderheid, wat Kant
genoemd heeft "die Modifikation unserer Sinnlichkeit" - wij zijn en blijven,
wat onze "gegevens" ten aanzien van de wereld betreft, allen en altijd nood.
zakerlijkerwijs "vensterloze monaden", 3) Het is een bij eerste kennismaking
altijd weer bijzonder avontuurlijk lijkende gedachte: op de heel smalle basis
van wat men terecht noemt de "zuivere ervaring", d.W.Z. dat wat ieder
subject beleeft, onze eigen kleur-, smaak-. geluids-, geur- en bewegings-
gewaarwordingen, daarop is opgetrokken het gehele indrukwekkende ge-
bouw van de wetenschap. Polak zegt het zo: "Al wat wij ooit kunnen be-
leven, ervaren, merken van de werkelijkheid, bevindt zich in de binnenkamer
van ons bewustzijn ... Alleen die eigen individuele bewustzijnsinhoud is als
zodanig onbetwijfelbaar zeker, kennistheoretisch gegeven feit, in tegenstel-
ling tot alle hypothese" '), en hij herinnert aan de antieke Cyrenaici, die
zichzelf beschouwden als lieden in een belegerde vesting, van de buiten.
wereld afgesloten en opgesloten in hun eigen bewustzijnstoestanden, en
citeert Heymans, die gesproken heeft over het inzicht, "dat iets, hetwelk
buiten een bepaa~d bewustzijn bestaat, zich op geen andere wijze aan dat
bewustzijn kenbaar kan maken dan door in dat bewustzijn een verandering
te voorschijn te roepen". Indien deze feiten inderdaad "not accessible"
waren, dan zou alle wetenschap onmogelijk worden. Er is natuurlijk geen
sprake van dat het onmiddellijk grijpen van deze feiten "gives us truth".
Dank zij het bezit van deze feiten en ons oordeelsvermogen dat deze ge-
gevens verwerkt, zijn wij in staat te komen tot ware oordelen, namelijk oor-
delen die overeenstemmen met die feiten.
Blanshard voert nog "the sufferer f rom insane delusions, or the man with
delirium tremens" ten tonele om de correspondentie-theorie te bestrijden.
"No one believes that in these cases what is given is fact, as the term is used
by comman sense and science. But if whatever is given is fact, and whatever
corresponds to this is true, then tbe judgements of these unhappy people
Ihal there are snakes and zob/in! aboul are as true as any other judgements,
since they are verified in just the same way, according to the theory, as our
own belieEs about tables and chairs." 5) Het komt er nu maar op aan, wat
men verstaat onder de door mij gecursiveerde woorden. Als de deIirwn-
lijder alleen maar verslag uitbrengt van zijn gewaarwordingen en dus niet
meer bedoelt, dan dat hij slangen en kaboutertjes om zich heen ziet, is dit
oordeel zonder twijfel waar. Gaat hij echter, zijn eigen gewaarwordingen
objectiverend, verder en beweert hij, dat die slangen en kaboutertjes er echt
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zijn, zodat ze door ieder mens met een normale gezichtszin waargenomen
zouden kunnen worden, dan is dat oordeel natuurlijk niet waar, maar het
heeft dan ook een inhoud die duidelijk afwijkt van het eerste oordeel dat
overeenstemde met zijn gewaarwordingsfeiten. "Zomin", zegt Polak, "als het
denken ons gewaarwordingen geven kan, zomin dus als we met ons verstand
zonder zinnen zouden kunnen zien, horen, tasten enz., zomin kunnen de
gewaarwordingen ons waarheid of onwaarheid verschaffen. Ze zijn wat ze
zijn en geven zich enkel voor wat ze zijn. Alle gissen, en dus eventueel ver-
gissen, is werk van het objectiverend verstand, niet van de zinnen. Wat wij
dus "zinsbedrog" noemen is principieel nooit anders dan verstandsbedrog.
De gegevens der zinnen immers houden geen oordelen, dus waarheid noch
onwaarheid, in. Slechts individuele bewustzijnswerkelijkheid. Zo zegt Kant
terecht: "Denn Wahrheit oder Schein sind nicht im Gegenstande, so fern er
angeschaut wird, sondern im Urteile über demse1ben so Eern er gedacht
wird. Man kann also zwar richtig sagen: dass die Sinne nicht irren, aber
nicht darum, weil sie jederzeit richtig urteilen, sondern weil sie gar nicht
urteilen"." 6)
Blanshard tracht de bezwaren tegen de correspondentie-theorie nog te ver-
sterken door erop te wijzen, dat waarnemingen die in conflict zijn met "tbe
body of established science", eenvoudig niet worden geaccepteerd.') Zo zijn
b.v. de zogenaamde spiritistische verschijnselen door de wetenschap een-
stemmig als ongeloofwaardig afgewezen. Blijkbaar, zo is de redenering, let
men dan niet op de correspondentie, maar op het niet samenhangen of ver-
enigbaar zijn met de weI erkende oordelen, m.a.w. op het ontbreken van
"coherentie".
Ook dit betoog is, naar het mij voorkomt, aanvechtbaar. Dat Sir William
Crookes, op wiens resultaten Blanshard zich beroept, door Polak (in zijn
"Feit en Hypothese") terloops wordt genoemd als één van de bekende
natuuronderzoekers en naturalisten, die "op dit terrein als naïeve leken zijn
beetgenomen door op bedrog betrapte, goochelende "mediums"S), wil ik niet
onvermeld laten, maar het kan natuurlijk niet dienen als een argument tegen
het bezwaar van Blanshard. Wat wel als zodanig kan worden aangevoerd, is
helder uiteengezet door Woozley: "As the progress of science itself illustra-
tes, the isolated proposition which is in conflict with existing doctrine has
turned out over and over again to be right, e.g. GaliIeo's "Eppur si muove";
that is, we have a number of well authentÎcated cases where the procedure
of not using correspondence with observation as a criterion has been proved
to be wrong. Secondly, if we accepted the principle embodied in the objec-
tion, namely that no observational proposition is to be accepted if it conflicts
with the existing body of judgements (if, indeed, there is only one such
body), as a universal principle rather than as a cautionary maxim, we should
be saddled with some queer consequences ... No doubt it is wise to be
cautious about accepting surprising observations, but human knowledge
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would have made litde enough progress if we had refused to accept ooy.
Our hesitation in accepting a surprising observatien is grounded in tbe lesson
we have loomed empirieally, that normally things do behave in a coherent
way and save us a deal of trouble by doing so. But when things pers;st in
behaving abnormally we find the prop of coherenee knocked away from
under us aod we rely on correspondence. For instanee, iE the (anjuroe shows
us 00 empty hat ood then produces a white rabbit kieking and wriggling in
his hand, we do not deny that it is a white rabbit." 9)
Van de theorieën die de etiketten correspondentie en coherentie dragen, is
de eerste tot nu toe verreweg de sterkste gebleken. Dat wil intussen niet
zeggen, dat wij het hele begrip coherentie als waardeloos van tafel mogen
vegen. Integendeel, als waarheidscriterillm is coherentie in veel gevallen
onmisbaar. Dat is b.v. het geval, wanneer wij een oordeel als onwaar ver.
werpen, omdat het niet verenigbaar is met één of meer andere oordelen die
wij voor waar houden. Als de resultaten van een experiment niet zijn wat zij
op grond van een voorlopige werkhypothese zouden moeten zijn, en wij
hebben ons er van vergewist, dat wij bij het regelen van de omstandigheden
en bij onze berekeningen geen fouten hebben gemaakt, dan is onze conclusie
dat wij de hypothese die niet verenigbaar is met onze vaststaande resultaten,
moeten opgeven. Ook voor de toetsing van historische oordelen waarin
sprake is van een niet meer achterhaalbare oordeelsmaterie, zijn wij natuur.
lijk aangewezen op de coherentie: onze voorstelling van "wie es eigentlich
gewesen ist", kunnen wij alleen putten uit de verschillende "bronnen" die
ons ter beschikking staan. En tenslotte is het ook de coherentie die ons helpt
te onderscheiden tussen illusie en droom enerzijds en werkelijkheid aan de
andere kant. Waarom geloof ik niet dat mijn vriend bij een auto-ongeluk
omgekomen is - mijn droom daarover was van een griezelige echtheid!-?
Omdat die droom, hoe angstwekkend duidelijk ook, niet verenigbaar is met
mijn zeker weten, dat ik later nog een gesprek met mijn vriend heb gevoerd.
Zo kan ik ook niet geloven, dat de in schuine richting onder water gehouden
stok werkelijk gebroken is, omdat dit oordeel, gebaseerd op wat ik zie, niet
past bij de oordelen die berusten op wat ik met mijn hand voel en ook weer
zie, als ik de stok uit het water getrokken heb.
De coherentie-theorie houdt echter niet alleen in, dat coherentie vaak dienst
doet als waarheidsaÎterium - wat voorzover ik weet geen enkele aanhanger
van de correspondentie-leer bestreden heeft -, maar ook en vooral, dat waar.
heid eigenlijk niets anders is dan coherentie. Als wij een oordeel waar noemen,
zouden we dus bedoelen dat dit oordeel past in een "samenhangend" - als
ik "coherent" zo mag vertalen - systeem van oordelen. Aangezien samen-
hang nauwer of losser kan zijn, kan volgens de theorie een oordeel ook meer
of minder waar zijn. Een volkomen samenhangend systeem is een onbereik-
baar ideaal, en geen enkel oordeel is dan ook absoluut waar, maar sommige
oordelen zijn meer waar dan andere, omdat zij het ideaal dichter benaderen.
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"Trutb", zegt Blanshard, "is the approximation of thought to reality. Tt is
thought on its way home" .'0) Helaas komen die woorden mij meer indruk-
wekkend dan helder voor. Het lukt mij althans niet er een duidelijke ge-
dachte mee te verbinden.
Maar wat moet men nu verstaan onder "coherentie"? Het is de relatie tussen
een systeem van oordelen die zo is, dat geen van die oordelen onwaar kan
zijn als alle andere waar zijn, en dat geen onafhankelijk is van de andere.
Ze hangen onderling zo samen, dat elk oordeel kan worden afgeleid van alle
andere bij elkaar, en dat geen oordeel waar zou kunnen zijn als één van de
andere onwaar was. De Euclidische meetkunde wordt geregeld ten tonele
gevoerd als een van de duidelijkste voorbeelden van een dergelijk systeem,
maar een volmaakt voorbeeld van coherentie is ook dit niet: "its postulates
are unproved; they are independent of each other, in tbc sense that none of
tbem could be derived from any other or even from all the otbers to-
gether ... A completely satisfactory system would have none of these defects.
No proposition would be arbitrary, every proposition would be entailed by
tbe others jointly aoci even singly, na proposition would stand outside the
system. The integration would be so complete that no part could be seen for
what it was without seeing its relation ta the whoIe, and the whole itself
could be understood only through the contribution of every part".")
Dit is natuurlijk de schildering van een voor altijd onbereikbaar ideaal: in
het dagelijks leven en ook in de wetenschap zijn we al met heel wat minder
tevreden, en toetsen we onze oordelen op "the amount of coherence" die
we op het bepaalde gebied redelijkerwijs mogen verwachten: bij de wiskunde
aanzienlijk meer dan in de natuurwetenschappen.
Over de gradaties in waar heb ik boven al het nodige gezegd: het lijkt mij
een van de meest in het oog lopende fouten van de theorie.
Een ander ernstig bezwaar wordt door Blanshard zelf naar voren gebracht:
naast de Euclidische meetkunde zijn er verschillende andere meetkundige
systemen denkbaar, en elk daarvan vertoont innerlijk even veel samenhang
als de andere. Aangezien zij onverenigbaar zijn, kan er hoogstens één waar
zijn, en vele mathematici zijn de mening toegedaan, dat er geen waar is.
Maar als waar zijn niets meer betekent dan coherent zijn, moeten we ze dan
niet allemaal als waar beschouwen? Of, om een ander voorbeeld te geven,
een roman of een reeks romans zoals Galsworthy's Forsyte Saga, "may create
a special world of characters and events which is at once extremely complex
and internally consistent; does that make it the less fictitious?" 12) Maar
Blanshard schuift deze netelige vraag opzij: dat is een fors misverstand.
Immers, zegt hij dan, en dit is wel een heel merkwaardig antwoord: "The
theory does not hold tbat any and every system is true, no matter how
abstract and limited; it holds that one system only is true, namely the system
in which everything reaJ and pouibJe is coherently included. How one can
find in this the notion that a system would still give truth if, like some
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arbitrary geometry, il diJregarded experienee completely, it is not easy to
see'. Maar het lijkt mij ook niet gemakkelijk te begrijpen, hoe iemand, die
in de door mij onderstreepte woorden zo uitdrukkelijk een beroep doet op
de ervaring, desondanks kan menen, dat waarheid niets meer is dan coheren-
tie. Niet de samenhang met nog 20 veel andere oordelen maakt uit, of een
oordeel waar is, beslissend is vóór alles de kwaliteit, d.w.z. de waarheid van
die oordelen.
Tenslotte, in coherentie, hoe men die ook nader wil omschrijven, is waarheid
altijd al voorondersteld. Wie zegt dat a coherent is met b, bedoelt daarmee
àf dat a verenigbaar is met b of noodzakelijk volgt uit b àf misschien dat
er een nog meer complexe relatie tussen a en b bestaat die opgebouwd is uit
verenigbaar-zijn en noodzakelijk volgen uit. Dat a verenigbaar is met b, kan
niets anders betekenen dan dat a en b beide waar kunnen zijn; en als a nood-
zakelijk volgt uit b, wil dat zeggen: als b waar is, dan moet ook a waar zijn.
M.a.w. wie het begrip "waar" tracht te verduidelijken met behulp van het
begrip .,coherent". waarin .•waar" al ligt opgesloten, verzeilt regelrecht in de
cirkeldefinitie.
Men zou kunnen menen, en ik ben inderdaad van mening, dat de derde
waarheidstheorie, die van het pragmatisme van William james, het toch
nauwelijks verdient in één adem genoemd te worden met de twee andere;
maar ik mag er toch niet aan voorbijgaan, omdat volgens één van haar aan-
hangers juist ..de waarheidstheorie van james geïntegreerd kan worden in de
fenomenologie van onze dagen" en derhalve weer of nog steeds opgeld doet.
.. "Waar" is, wat "werkt" en wat "voldoening" geeft, zegt james." Aldus
LUfpen in de inaugurale oratie die hij gelanceerd heeft onder de vreemde
titel "De filosofie is geen hospitaal !", een uitspraak van Merleau-Ponty,
die naar het mij voorkomt weinig verrassend is, maar ook bepaald niet om
bestrijding vraagt. Jame. oplossing ziet er bijzonder verleidelijk uit: het
lastige begrip "waar" zetten we vastberaden over boord, en we vervangen
het heel eenvoudig door "wat voldoening geeft". Als wij oordeel a als waar
poneren, betekent dit dus niets meer dan:
I. Het geeft voldoening oordeel a te vellen.
Maar de twijfel ligt vlakbij op de loer: gééft het werkelijk voldoening? Met
andere woorden is het wel ... wáár, dat het voldoening geeft zo te oordelen?
Het uitgebannen begrip blijkt al weer teruggekeerd te zijn! We kunnen
proberen het opnieuw te verwijderen door het bevestigende antwoord nu zo
te transponeren:
2. Het geeft voldoening, dat het voldoening geeft oordeel a te vellen.
Maar daarmee zou natuurlijk niets gewonnen zijn, omdat "het geeft voldoe.
ning" weer als waar gesteld wordt.
Een dergelijke zuivere theoretische bestrijding van het pragmatisme is voor
de pragmatisten waarschijnlijk niet overtuigend, in elk geval geeft zij weinig
voldoening.
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James zelf heeft de argumentatie van Bertrand RusselI trachten te weer-
leggen, en deze beschuldigd van ..misrepresentation". "We affirm nothing
as siUy as Mr. RusselI supposes". De repliek van RusselI verdient geciteerd
te worden: "When, howevec, he explains what he does meao, it seems ta me
even sillier than what I had thought he meant",") James geeft namelijk deze
uitleg: "I may hold it true, that Shakespeare wrote the plays that bear his
name, aod may express my opinion ta a cri tie. IE thc critic be both a
pragmatist and a Baconian, he will in his capacity of pragmatist see plainly
that the working of my opinion, I being what I am, makes it perfectly true
for me, while in his capacity of Baconian he still believes that Shakespeare
never wrote the plays in question", Russel begrijpt dit niet, Als het oordeel
"Shakespeare heeft Hamlet geschreven" waar is, dan moet er een tijd ge-
weest zijn, waarop Shakespeare met een pen in zijn hand ging zitten en be-
paalde woorden neerschreef. Als Bacon HamIet heeft geschreven, dan was het
Bacon die deze woorden schreef. Of het een of het ander gebeurd is, dat is
a question of fact, die onafhankelijk is van wat iemand die nu leeft, daarvan
denkt. "For James, however, the question what was happening when HamIet
was beiag written is wholly irrelevant; thc ooly thing relevant is thc feelings
of the present-day critics" ,
Luypen maakt de zaak niet duidelijker. Zijn )ntegratie" bestaat hierin, dat
hij een soort kruising tot stand gebracht heeft tussen James en Heidegger,
Nu moet ik bekennen, dat ik voor wat Julius Kraft genoemd heeft de
"Verbalbeschwörungen" van Heidegger, H) eenvoudig het blijkbaar nodige
orgaan mis. Wanneer ik bij Luypen lees: "De waarheid als onverborgenheid
veronderstelt echter weer. dat de mens het "ding-in-z'n-zijn" reeds door-
broken en overstegen heeft, dus dat het wezen van de mens reeds "ont-
sprongen" is als een zeker "licht" dat als buiten zichzelf tredend "licht" de
waarheid als onverborgenheid der dingen constitueert. Het overschrijden van
het ding-inoz'n-zijn, wat de mens wezenlijk is, is een mysterieus "gebeuren".
Het wezen van de mens is dus een zeker Wesen, in de werkwoordelijke
betekenis van dit woord." 15) - dan wil ik wel geloven, dat de auteur zelf
wel zal weten, wat hij bedoelt, maar hij is er bepaald niet in geslaagd ook aan
mij zijn bedoeling helder uiteen te zetten, en ik ben niet bereid zonder meer
aan te nemen, dat het aan mij ligt, als ik dit niet begrijp. De beruchte vraag.
waarmee Moore de congressen van de Aristotelian Society onveilig placht te
maken, luidt: "What do you meao exactly, what can you mean?" Deze vraag
die ieder filosoof in de eerste plaats aan zichzelf zou moeten stellen, heeft
Luypen dunkt me met een didactisch niet verantwoorde luchthartigheid ge-
negeerd. In elk geval, als ik zou moeten proberen te doen, wat vaak bij
examens gevraagd wordt: "geef de inhoud weer in je eigen woorden", dan
zou ik er niet uitkomen. De andere gebruikelijke examenopgave "vertaal in
goed Nederlands" zou hier ook niet misplaatst zijn, en dáármee zou Luypen
misschien wel moeite hebben, maar dat is een schrale troost.
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Ik ga dus in wat volgt niet in op het aan Heidegger ontleende etymologische
spel met het Griekse a.lètheia, dat direct verraadt, dat de waarheid on.
verborgenheid moet zijn, ik vraag niet wat het betekent, als gezegd wordt
dat "het .,geschieden" van het wezen van de mens is het komen te staan in
de waarheid-als-on verborgenheid, ik wil ook niet spreken over de duizeling,
waarvan het nu eens heet, dat wij er in staan, dan weer dat de tastende en
zoekende mens duizeling is, ik beperk mij tot het pragmatistische element in
Luypens betoog, en richt speciaal mijn aandacht op het door hem gehan.
teerde begrip "vruchtbaarheid".
"De "vruchtbaarheid" van de dialoog met de werkelijkheid geldt ook als
criterirnnvoor de waarheid van een godsdienst. Dat een godsdienst een ware
godsdienst is, betekent niet dat een godsdienstig genootschap in het bezit is
van stellingen, waarin de waarheid-eo-sDi omtrent God wordt uitgedrukt.
Ook godsdienstige waarheden zijn waarheden in betrekking tot de mens. Dat
de waarheid waarheid.voor.de.mens is, geldt op een bepaalde wijze voor de
fysische waarheid, op een andere wijze voor de godsdienstige waarheid. Dat
de "vruchtbaarheid" van de dialoog met de werkelijkheid het criterium is
voor de waarheid, geldt op een bepaalde wijze voor de fysische kennis, op
een andere wijze voor de godsdienstige kennis. Dat de dialoog van de fysicus
met de wereld vruchtbaar is, betekent dat de bevestiging van een bepaalde
onverborgenheid "ergens toe leidt", een toekomst opent, nieuwe fysische
vragen mogelijk maakt, frustraties van "verkeerd gestelde" fysische vragen
opheft, inconsistenties van reeds gegeven antwoorden wegneemt, kortom, dat
de fysicus zichzelf als fysicus kan verwerkelijken. In deze zin mag men
zeggen dat het ware het "nuttige" is. Het ware is waar voor een subject met
een bepaalde EinJlellung en bijgevolg ligt ook de "vruchtbaarheid" of
"onvruchtbaarheid" van de dialoog met de werkelijkheid binnen die regioon
(sic!) van de werkelijkheid, welke door de betreffende Einstellung wordt
uitgesneden." 16)
In mijn onnozelheid meende ik, dat de Rooms.Katholieke kerk zich in het
bezit waant van stellingen, waarin de waarheid omtrent God wordt uit.
gedrukt, en dat op grond daarvan de gelovigen hun godsdienst als de ware
beschouwen. Luypen, die behalve bijzonder hoogleraar ook nog priester is,
weet dit natuurlijk beter: het ligt niet aan die stellingen, d.w.Z. de inhoud
van de godsdienst, maar aan de vruchtbaarheid, dus aan de gevolgen.
Begrijpelijk is overigens deze passus wel, althans op het eerste gezicht. Men
zou nog wel willen weten, hoe hetzelfde criterium op verschillende wijzen
kan worden aangelegd, en of men dan niet eigenlijk telkens met verschillen.
de criteria werkt, maar dit is een kleinigheid, en wie over de hond komt,
komt ook over de staart. Maar nu nog even de "vruchtbaarheid". Ik citeer
weer Luypen: "Wanneer iemand een bepaalde trein wil halen en mij vraagt
hoe laat het is, en ik antwoord hem dat ik in Eindhoven woon, dan "heeft
hij niets" aan mijn antwoord. Het is "onvruchtbaar". Dat het "waar" is dat
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ik in Eindhoven woon is van geen "belang". Het zou geen verschil maken.
als het niet waar was. Dat zou wèl het geval zijn wanneer iemand niet een
bepaalde trein zou willen halen. maar wèl mij zou willen bezoeken. Hij zou
de waarheid van mijn antwoord in Eindhoven kunnen verifiëren. Dan zou
blijken dat hij zijn doel bereikt, dat hij aan mijn antwoord iets ••heeft", dat
hij ••belang" heeft bij het antwoord, kortom, dat hij zichzelf als bezoeker
verwerkelijken kan. Dat mijn antwoord waar is. blijkt uit de "vruchtbaar-
heid" daarvan voor zijn zelfverwerkelijking als bezoeker. Wat van geen
enkel "belang" is, laat zich niet als waar van het onware onderscheiden". 17)
In de eerste plaats zou ik willen vragen: wat is nu eigenlijk de verhouding
tussen de vruchtbaarheid en het waar zijn? Is het antwoord "ik woon in
Eindhoven" voor de man die "zichzelf als bezoeker verwerkelijken wil",
waar, omdat het vruchtbaar is, of is het vruchtbaar, omdat het waar is?
Natuurlijk is het laatste het geval: het iJ vruchtbaar, omdat het waar iJ. En
waarom is het waar? En voor het beantwoorden van die vraag kunnen we nu
alle mogelijke figuren, met wie Luypen zo iets als een Pinterse dialoog op-
zet - variant van het befaamde gesprek tussen twee feestgangers op het
achterbalkon: "Hoe laat is het?" - "Dinsdag". - ,,0, dan moet ik er hier
uit". -. rustig buiten beschouwing laten. en vaststellen, dat Luypen nu
eenmaal in Eindhoven woont, tenminste als ik het verhaaltje goed begrepen
heb. En dáárom, en alléén daarom is zijn antwoord aan de man die hem
vraagt. hoe laat het is, waar. In de gegeven omstandigheden is het antwoord
natuurlijk ook wel dwaas en onvruchtbaar en van geen belang, maar ieder
die het woord waar uit de taal van het dagelijks leven kent en het niet wil
denatureren. zal moeten erkennen: dat alles maakt het niet minder waar.
..Een ware godsdienst". zegt Luypen verder... laat zich kennen als "vrucht-
baar" voor de menselijke zelfverwerkelijking en een onware godsdienst is
onwaar omdat en inzoverre zij een aanslag op de mens betekent ... Een
godsdienst die leidt tot kinderoffers en weduwenverbranding noemen wij
onmenselijk en daarom onwaar. En terecht! Een godsdienst die de arbeid.
de natuurwetenschappen en de techniek afwijst, noemen wij verderfelijk voor
de menselijke zelfverwerkelijking en daarom onwaar. En terecht! Een derge-
lijke godsdienst opent geen toekomst, bevrijdt niet, is "onvruchtbaar". 18)
Ik zou als ik naar voorbeelden zocht voor de verderfelijkheid van godsdien-
stige voorstellingen bepaald niet in de eerste plaats gedacht hebben aan kinder-
offers en weduwenverbranding. ik zou dichter bij huis gebleven zijn. maar ik
wil graag met Luypen deze praktijken ••verderfelijk voor de menselijke zelf-
verwerkelijking" noemen. :Maar ik zie alweer geen enkele reden om ze
daarom "onwaar" te noemen. Of het moest zijn, omdat men dan de gods~
dienst, die wel "vruchtbaar" is voor de menselijke zelfverwerkelijking. vlot-
weg kan tooien met het begeerde epitheton waar! Ik citeer nog eenmaal
Russen: ..]ames was anxious to find some way of asserting that the statement
"God exists" is true without involving himself in metaphysics. and his
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interests were so exc1usively terrestrial that he was only interested in the
terrestrial consequences of this statement. The question whether there is, in
fact, an omnipotent Being, outside space and time, who wisely orders the
cosmos, dit not interest him, and so he thought that in finding an argument
to prove that !he statement ••God exists" is ••true" he had done all that the
religious consciousness should demand. I confess that on this point my
feelings are with the Pope, who condemned pragmatism as an unsatisfactory
way of defending religious belief", ")
Met Russell sta ik in dezen resoluut aan de kant van de Paus, en als ik
gelovig was, zou ik er groot bezwaar tegen hebben als men aan de inhoud
van mijn geloof voorbijging en het dan toch waar durfde noemen.
Om te weten, dat "het "hebben-te.zijn" van de mens inderdaad gelegen is in
de "liefde" zou men, zegt Luypen, moeten beschikken "over een zeker crite-
rium om überha"pt te k"nnen uitmaken wat in de orde van het menselijke
"geslaagd" genoemd kan worden en wat niet". Maar waar vinden wij dit
criterium of vertaald in het aan Heidegger ontleende jargon: "hoe moeten
wij ons het "geschieden" van de waarheid van dit criterium denken?" En
dan geeft Luypen een merkwaardig antwoord: "Is er misschien een "instan-
tie buiten de mens" die over de waarheid omtrent het wezen van de mens
"beslist", zó, dat de mens slechts geroepen is naar deze beslissingen te luiste-
ren, om in staat te zijn de waarheid omtrent zijn eigen wezen te vinden?
Heidegger heeft, althans in zijn latere werken, minstens geïnsinueerd dat dit
inderdaad het geval is", 20)
Ik weet niet, waarom Luypen hier "geïnsinueerd" schrijft, een term die toch
altijd de bijsmaak heeft van iets ongunstigs, terwijl hij duidelijk "gesugge.
reerd" bedoelt. Is het soms, omdat hij zelf voelt, dat deze suggestie waar.
schijnlijk het geloof redt, maar in elk geval een ethicus doet rillen?
Tenslotte zou ik als humanist aan Luypen het volgende willen voorleggen:
als overtuigd katholiek zal hij de humanistische levensovertuiging natuurlijk
niet tot de zijne kunnen maken. Maar misschien kan hij wel erkennen, dat
het humanisme, dat niet leidt tot kinderoffers en weduwenverbranding,
"vruchtbaar" is en het tegen elke godsdienst kan opnemen in het mogelijk
maken van de menselijke zelfverwerkelijking. Maar ik maak mij sterk, dat hij
er desondanks niet over denkt het hwnanisme waar te noemen. En als ik
hierin gelijk heb, is ook bij Luypen de natuur sterker dan de leer, Na de
zakelijke bestrijding mag ik met dit argumentum ad hominem mijn weer-
legging van het pragmatisme besluiten.
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VERANTWOORDING

Deze publikatie ziet het licht - op 17 mei 1969 - naar aanleiding van het
feit, dat prof. dr. J. P. van Praag na drie-eo-twintig jaar het voorzitterschap
van het Nederlandse Humanistisch Verbond neerlegt. Het voorzitterschap
van de Humanistische Internationale blijft hij uitoefenen.
In de loop van die periode is veel gebeurd, waarmee het georganiseerde
humanisme direct of indirect bemoeienis heeft gehad. Niet zelden wordt de
nadruk gelegd op wat sommigen als negatieve aspecten beschouwen van de
revolutionaire ontwikkelingen, die zich overal in de wereld voltrekken.
Heilige waarheden zijn in toenemende mate ontluisterd. De kloof tussen het
wetenschappelijke en technische vermogen van de mens en wat hij in feite
presteert bij de verbetering van de onderlinge menselijke betrekkingen lijkt
verre van te kunnen worden overbrugd. Een van de grondkenmerken van de
moderne mens is dan ook zijn fundamentele onzekerheid.
Humanisten willen er toe bijdragen zichzelf en hun medemensen meer met
fundamentele onzekerheden vertrouwd te maken. Er steekt geen uitkomst in
het zich hardnekkig vastklampen aan gedragspatronen, voortvloeiend uit
geopenbaarde waarheden, die de toets van een wetenschappelijke kritiek niet
kunnen doorstaan. Evenmin is er kans uit de huidige stand van de weten.
schappen nieuwe transcendente waarheden af te leiden. Slechts een prin-
cipieel ervaarbare werkelijkheid - hoe gebrekkig kompas dan ook - kan
uitgangspunt vormen van denken en handelen.
Waar het wel op aan komt is, dat die werkelijkheid dan ook als een inspi-
rerend uitgangspunt wordt ervaren. Daaraan ontbreekt het te veel. Dagelijks
worden wij in onze omgeving gesteld voor tal van beslissingen, die wij
dikwijls routinematig plegen te nemen, maar hoewel wij de consequenties
doorgaans nauwelijks kunnen overzien is het zeker niet onverschillig hoe
onze keuze ten slotte uitvalt. Het afleggen van vooroordelen, het openen van
nieuwe communicatiekanalen, verheugende ontwikkelingen in de richting van
ontmoeting der levensovertuigingen, bieden evenzovele kansen, die thans en
telkens behoren te worden gegrepen, willen de mogelijkheden niet worden
verzuimd.
Als centraal thema van het moderne humanisme geldt de verbetering van de
menselijke betrekkingen. Als streven kent het dit niet als monopolie, laat
staan uiteraard als fabrieksgeheim. Wil er ernst mee worden gemaakt, dan
veronderstelt dat bereidheid tot luisteren, tot redelijke verantwoording en tot
kritische bezinning. Dit zijn althans enkele van de voornaamste voorwaarden.
Want daarnaast willen humanisten van allerlei slag zeer beslist de wereld
veranderen, zodat zij ook voor latere generaties niet slechts bewoonbaar blijft,
maar voortdurend beter bewoonbaar wordt. En dat laatste veronderstelt mede
het openbreken van nieuwe paden, de bereidheid tot constructieve actie en

210



het voortgezet streven naar contact met en inschakeling van alle mensen van
goede wil. Ziedaar in een notedop een leidende gedachte van het georgani.
seerde humanisme in de achter ons liggende jaren; onveranderde doelstelling
tevens voor de nabije en meer verwijderde toekomst.
De voorafgaande beschouwingen beogen daarvan een weerspiegeling te zijn;
een bescheiden weergave overigens van wat elders veel uitvoeriger van
humanistische zijde is betoogd en ondernomen. Zij vormen als zodanig als
het ware een "tussenstand" of momentopname op een lange weg, die nog
moet worden afgelegd voordat er iets opdoemt wat men als werkelijke men-
selijke verstandhouding op wereldschaal zou kunnen kenschetsen. De titel
van deze bundel probeert dit tot uitdrukking te brengen, ontleend als hij is
aan één van Van Praags vermaarde opstellen, waarin werd betoogd, dat de
mens in zijn ontwikkelingsproces nog pas aan het begin staat.
De auteurs hebben hun essays uitdrukkelijk afgestaan voor dit boek. Twee
van hen, Fromm en Schaf{ waren door omstandigheden niet in staat een
nieuw opstel te schrijven. Hun stukken werden eerder gepubliceerd, resp. in
"Social Science Information", 7 (3) en in "Diogène" 1967. Van J. P. van
Praag mochten wij, mede met toestemming van de uitgever J. B. WoIters te
Groningen, zijn oratie van 1965 en zijn studie over Sartre ("Rekenschap"
1968) afdrukken.
Moge de ontvangst van het geheel overeenkomstig zijn aan hetgeen de
diverse schrijvers op onderdelen hebben beoogd. Een woord van dank aan
hen en aan allen, die ook overigens aan de verschijning van deze bundel
hebben bijgedragen is op zijn plaats.

Rlh.
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