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Van de redactie

Met het verschijnen van dit kerstnummer viert onze Stichting en de redactie
van GAMMA het eerste lustrum van haar bestaan. Wij hopen, dat de velen
die zich in onze doelstellingen herkennen ons ook de komende jaren weer
actief zullen helpen deze verder te verwezenlijken. Er is de afgelopen jaren
veel gebeurd.  We moesten vanaf een 'nulpunt' starten en zijn nu een
Stichting met een groeiende achterban, een met opzet sober gehouden 60
pagina's tellend tijdschrift dat zes keer per jaar verschijnt,  een werkgroep in
Delft, een eigen homepage op internet en veel contacten met uiteenlopende
groeperingen, die actief zijn op economisch, religieus, filosofisch en maat-
schappelijk gebied. Ruim twintig redacties sturen ons hun tijdschrift en
ontvangen daarvoor GAMMA in ruil. Zo houden we elkaar op de hoogte van
onze diverse activiteiten; door deze ook in de Pro-GAMMAatjes te vermelden
proberen we andere te stimuleren om op hun weg verder te gaan.

De volgende jaargang zal ons tijdschrift met een nieuwe voorkaft verschijnen.
Onze lezers hebben in de keuze daarvan een actieve inbreng gehad tijdens
een eind vorig jaar gehouden enquête. De huidige kaft werd getekend door
Henk Gloudemans van de Hongerstichting en het blad Werelddelen. Wij
hebben er zes keer dankbaar gebruik van gemaakt. In januari gaan wij een
jaarlang verder met een ontwerp van ir. Hans Richter uit Duitsland. Wij
nodigen iedereen weer uit vast te denken aan een omslagontwerp voor het
jaar 2000.  We hebben weliswaar al iets in portefeuille, maar dat wacht nog
op de 'finishing touch'.

Een nieuw jaar betekent ook weer, dat wij u moeten vragen uw abonnements-
geld aan ons over te maken. Het bijgaande strookje helpt u hieraan te den-
ken. In het vorige nummer kondigden wij aan, dat u ook actief lid kunt
worden van ons "Genootschap tot Convergentie van Wetenschap en Religie".
U steunt ons dan met een (voor de belasting aftrekbare) donatie van ƒ 100,- ,
waarvoor u ons blad GAMMA gratis ontvangt en desgewenst daarnaast een
uitnodiging voor de vergadering van ons raadgevend bestuur.  Onze Stichting
krijgt hiermee niet alleen meer financiële armslag, maar ook leden met
inspraak, zodat de flexibiliteit van een stichting wordt gecombineerd met het
democratische karakter van een vereniging. Op het besluit tot invoering van
deze mogelijkheid op onze laatste vergadering van 10 oktober jl. werd onmid-
dellijk al positief met een overboeking gereageerd.  Goed voorbeeld doet goed
volgen, zouden we zeggen.

Wij hopen dat de inhoud van GAMMA u een goede bezinnning biedt en
wensen u een inspirerend kersfeest en een goed 1999.
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LEZERS AAN HET WOORD - 1

Stichting Teilhard de Chardin     Benedict M. Broere
T.a.v. Henk Hogeboom van Buggenum   (adres bij de redactie
Op de Wieken 5                      bekend)
1852 BS HEILOO                      

Arnhem, oktober-november 1998

Beste Henk,

Bij deze wil ik graag reageren op het artikel Groeiend mondiaal bewustzijn in de
derde wereld van Gerrit Huizer in GAMMA 5, 1998. Inderdaad, het verschil in rijk
en arm in de wereld is dramatisch, een grof schandaal eigenlijk, en onhoudbaar.
Het is niet alleen immoreel, maar het vormt ook de basis van een eindeloze reeks
conflicten. En uiteindelijk werkt deze disharmonie ten nadele van de gehele
mensheid. Grote vraag is nu: hoe deze disharmonie af te bouwen? Eenzijdige,  van
bovenaf  opgelegde,  grootschalige,  economische en/of technologische projecten
blijken vaak ineffectief en bevorderen veeleer de disharmonie. Meer belovend
daarentegen zijn de door Huizer  geschetste  emancipatoire  initiatieven van onder-
op. Meer belovend omdat daarin ook werkelijk gedacht wordt vanuit het belang
van de mensen zelf, door de mensen zelf.

De opkomst van deze initiatieven vormt een bevestiging van het gestelde in
Botsende beschavingen in GAMMA 4, 1998, dat synthesedominante culturen door
de influx van moderniteit, d.w.z. door de overname van westerse techniek, vervol-
gens door de scholing voor de bediening van die techniek en door het onderwijs
voor de besturing van een door die techniek mogelijk geworden complexere
samenleving méér analytisch bewustzijn ontwikkelen. Wat niet slechts  betekent
de ontwikkeling  van meer  rationeel-analytisch bewustzijn, maar ook van kritisch
en individualistisch bewustzijn. Wat practisch gezien neerkomt op de ontwikke-
ling van  meer zelfbesef, meer geldingsdrang, meer verzet tegen neerdrukkende en
uitbuitende structuren, nationaal en mondiaal. Kortom, er ontwikkelt zich een
drang tot emancipatie.

De sleutel naar een harmonischer wereld ligt dan ook in de verdere modernisering
van die wereld, in de zin van meer en beter onderwijs, betere gezondheidszorg,
betere behuizing en infrastructuur, vrijheid van meningsuiting, democratie, enz.
Waarbij men echter zoveel mogelijk zal moeten proberen om de ondeugden van
de moderniteit als excessief individualisme, materialisme, hedonisme, ecologi-
sche onverschilligheid en nihilisme te vermijden. Het is heel belangrijk dit te
benadrukken, daar slechts een minderheid in de huidige moderne wereld inziet dat
deze ondeugden een ongewenst extreem vormen.
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In zekere zin is de modernisering van de wereld een herhaling en voortzetting van
het proces van modernisering van Europa, zeg vanaf ongeveer eind Middel-
eeuwen. Een proces dat psychologisch gezien te omschrijven is als een ontwik-
keling van synthesedominant naar  analysedominant.  Dit  laatste  lijkt  een eind-
punt (Einde van de geschiedenis? Fukuyama), echter gezien de aangegeven
ondeugden als einddoel is meer wenselijk een gelukkig huwelijk van beide
bewustzijnsvormen, met daarin dus naast bijvoorbeeld rationaliteit, individualiteit
en innovatie ook ruim aandacht voor samenwerking, ecologie en spiritualiteit. Ik
denk zelfs dat een duurzame ontwikkeling in de toekomst niet mogelijk is zonder
dit equilibrium van mentaliteiten. Onze toekomst is androgyn of er is er geen.

Nog even wat betreft Huntington en Fukuyama. Het kan zijn dat zij nogal
aanleunen, of althans die schijn wekken zij, tegen de gevestigde macht en orde en
het neoliberalisme. En dat zij daardoor mede spreekbuis zijn van de ideologie van
- wat Eisenhower ooit omschreef als - het militair-industrieel complex, die inmid-
dels wereldomvattende belangenverstrengeling  van geld,  industrie en informatie.
Toch denk ik dat zij beiden gewoon wetenschappers zijn, die bij voorkeur
niemands spreekbuis willen zijn, behalve dan die van de werkelijkheid. Het
probleem echter hierbij is wel: In hoeverre is iemand psychologisch breed genoeg
om de hele werkelijkheid tot spreken te brengen. Laat men alleen bijvoorbeeld het
gevecht zien, de survival of the fittest, of wijst men ook op de samenwerking in
alles, de noodzaak daarvan, en de vrucht.

Ik meen mij te herinneren dat de grote psycholoog Carl Gustaf Jung eens zei in
een interview: "De wereld hangt aan een zijden draad, en die draad is de psyche!"
Ik ben er inmiddels van overtuigd. Hij heeft gelijk. Het is echt zo.

Naschrift van de redactie: De werkelijkheid kan door haar grote complexiteit
nooit door één individu tot spreken worden gebracht. Wij kunnen slechts proberen
de straal van ons eigen licht te voegen bij de bundel stralen om ons heen om de
weg te verlichten die wij samen gaan. Hoe groter je innerlijke bereidheid is de
ander zijn licht te gunnen en het jouwe tot wederzijds profijt, hoe beter het zicht
op onze werkelijkheid wordt en hoe kleiner de kans om mis te stappen en te
struikelen. Hoe meer licht er is, hoe gemakkelijker het wordt om het  eigen stand-
punt te verlaten en nieuwe stappen te zetten, keuzes te maken.  Met  GAMMA
willen wij de ruimte geven aan licht vanuit vele standpunten.
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LEZERS AAN HET WOORD - 2

Geachte redactie,
Hierbij wil ik graag enige kanttekeningen maken bij het artikel van Sjoerd
Bonting,  getiteld "Verzoening" in de vorige GAMMA (jrg.5, nr.5, blz.37 ev.).
Professor Bonting (SB) stelt daarin aan het begin van de tweede alinea:"Opvallend
is dat in de index van beide werken de trefwoorden 'atonement', 'reconciliation',
en 'redemption' ontbreken; in het eerste vindt men zelfs niet 'salvation',  'sin'  en
'Fall'." Hij doelt hierbij op Le Phénomène Humain en op Le Milieu Divin. Dit is
voor het eerstgenoemde werk zeker niet zo opvallend als men bedenkt dat
Teilhard de Chardin in de inleiding hierop schrijft: "Men leze het niet als een
metafysische studie, en zeker niet als een theologische verkenning; dit boek is
alleen en uitsluitend een natuurwetenschappelijke verhandeling en als zodanig
dient het gelezen te worden." (Aula  nr. 35, 12e druk 1967, blz. 17)

Verder zegt SB: "In een drietal opstellen in een later gepubliceerde bundel houdt
Teilhard zich bezig met het probleem van de erfzonde,  echter  zonder een verkla-
ring  voor de verzoening  te  bieden." Uit het redactioneel in GAMMA jrg.5/nr.2
blz. 1 citeer ik met daarbij vetgedrukt de door SB bij TdC gemiste overwegingen:
"Hoe ziet Teilhard de Chardin het christendom en meer speciaal daarin Pasen?
"Het wezen van het christendom" - zegt hij - "is niets meer of minder dan het
geloof aan de eenwording van de wereld in God door de Incarnatie. De rest is
slechts secundaire verklaring of voorstelling […]. Het verschijnsel christendom
zou best kunnen zijn wat het pretendeert te vertegenwoordigen: de reflexie van het
Opperste Bewustzijn op de elementaire bewustzijns die het verzamelt, een
Openbaring". ( Bibliotheek TdC dl. 13 blz. 92-93). "Laten wij eens naar het Kruis
met de gestorven Christus kijken! Wat zich als beeld voor onze ogen aan het
kruishout aanbiedt, lijdend, stervend, bevrijdend, is dat nog de God van de
erfzonde of is het niet veeleer de God van de evolutie […]de God van de
verzoening? En wel om die reden, dat bij nadere beschouwing 'de zonden van een
schuldige wereld dragen' -  vertaald naar letter en  geest in de terminologie van
de kosmogenese - betekent: het gewicht van een wereld in evolutie dragen?"
[Oeuvres, tome X: "Comment je crois" (p. 259-260)].

SB zegt (onder 4, blz. 39: 'latere theologische uitwerking'), dat Teilhard "zijn
probleem compliceert door vast te houden aan creatio ex nihilo". Hiervoor zou ik
graag de bewijsplaats vermeld willen zien. Teilhard geeft immers geen theologi-
sche verklaring voor de schepping, maar een natuurkundige. SB zegt onder kopje
5 (blz.40), dat hij "een handreiking wil bieden aan hen die zich niet meer in de
oude formuleringen, zoals in de Heidelbergse Catechismus, kunnen vinden. Ik
(SB) maak daarbij gebruik van mijn chaostheologie, ontstaan in mijn boek
Schepping en Evolutie, Poging tot Synthese (20), eerder beschreven in GAMMA
(21), uitvoeriger in mijn nieuwe  boek  Mens, Chaos, Verzoening. (22) Essentie
van deze benadering is dat ik uitga van het bijbelse idee van schepping vanuit
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oerchaos  (in  plaats  van creatio ex nihilo, waarbij God verantwoordelijk wordt
voor het kwaad in de wereld)." Ik wil daarover opmerken dat ook bij Teilhard God
nadrukkelijk niet verantwoordelijk gesteld wordt voor het kwaad in de wereld.
Verantwoordelijk ervoor is de mens zelf in zijn vrijheid zich door Zijn goddelijke
genade te laten aantrekken of niet. In TdC's visie draagt Christus het gewicht van
de wereld in evolutie (zie citaat hierboven) en de mens voltooit de christogenese.
Daarmee is de mens na de kruisdood van Christus geworden tot de drager van de
evolutie. En ik ben het dan ook volstrekt niet eens met wat SB op het eind van zijn
betoog stelt  als hij zegt: "…dus ik volg niet Teilhard de Chardin in zijn gedachte
van een 'geruisloze' evolutionaire vergoddelijking van de mens." Zo 'geruisloos'
gaat dat bij TdC zeker niet. En bovendien is er geen sprake van een 'vergodde-
lijking van de mens', maar eerder van een deelname aan de godheid in het punt
Omega, dat nog ver weg ligt in de evolutie.

In  het artikel "Wetenschap en Religie als Parners"(GAMMA jrg.5/nr.4) wordt de
zware verantwoordelijkheid van de mens voor zijn keuzes op een aantal plaatsen
duidelijk naar voren gehaald: "Bij toenemende complexiteit wordt een toenemend
bewustzijn en daarmee een toenemende vrijheid van keuze waarneembaar. De
evolutie van de schijnbaar 'dode' materie van de previtale sfeer naar de levende
van de biosfeer en de bewust levende van ons mensen, de noösfeer, laat deze
toenemende keuzevrijheid duidelijk zien." […] "Er is beslist geen sprake van een
blind verlopend proces. Integendeel, het proces berust op een steeds bewuster
gemaakte keuze." En de schrijver wijst dan in een voettnoot (4) op de zinvolle
relatie tussen Teilhard en Whitehead: "De laatste verbindt in zijn 'procesdenken'
evenals Teilhard het horizontale, de feiten, de fysieke pool van de gebeurtenissen,
met de transcendentie van de keuze, het verticale aspect, het ervaren van de
mogelijkheid tot het nieuwe. We zien hierbij een samengaan van materie en geest,
waarbij de mentale pool als een antenne het visioen van goedheid, waarheid en
schoonheid kan opvangen, waarmee God ons tot harmonieuze keuzes inspireert."
Uit het artikel komt naar voren, dat er geen sprake kan zijn van een 'geruisloze'
evolutie: "De mogelijkheid tot kiezen was nooit tevoren in de evolutie zo groot.
De mens zou er zelfs voor kunnen kiezen de evolutie te beëindigen. Ieder van ons
weet, dat hij er de vernietigende kracht toe bezit "

Uit het aangehaalde moge naast het citaat uit GAMMA 5 nr. 2, waarmee ik mijn
reactie op het artikel van Sjoerd Bonting begon, voldoende  duidelijk zijn dat Teil-
hard de Chardin geenszins een 'geruisloze evolutionaire vergoddelijking van de
mens' voor ogen had. Integendeel, het is erop of eronder, en telkens wijst TdC op
de inspanning die de mens zich moet getroosten om de evolutie voortgang te doen
vinden. Iets anders is, dat hij door het feit, dat de evolutie op aarde al 4,5 miljard
jaar zijn koers heeft weten te volgen, erop vertrouwde en hoopte, dat de mensheid
de draad zou weten vast te houden. Het blijft echter de hoop van Nietzsche die de
mens vergeleek met een "Seiltänzer über den Abgrund"(Also sprach Zarathustra).

           Amsterdam,5 september 1998,  Gabriël Kaphuis
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Voor Tijd en Ruimte

Voor het Ja-of-Nee, het Ene of het Andere, was
en is de Intelligente Liefdeskracht,

mysterieus en onkenbaar.
De Liefdeskracht is Geheel en Oneindig.

We zullen nooit weten, wat het was, dat de impuls teweegbracht
om te Scheppen, de Beweging van Scheppen te veroorzaken.

Een proces van intelligente ontwikkeling en evolutie
in atomen en in het Heelal.

Er moet een Plan bestaan, en een Architect.
Maar wie zijn wij om te pretenderen dat we weten

hoe het in elkaar zit.
We meten en rekenen, observeren en analyseren en systematiseren.
En we kijken met grote verwonderde ogen naar alles om ons heen

en naar onszelf.

Hoe is het allemaal begonnen?
De Big Bang, 15 miljard jaar geleden, waarschijnlijk.

En nu .....  en daartussen, een onvoorstelbare voortgang van
complexiteit, steeds verder, in plaats en tijd.

Een groeiend weefsel, een netwerk van toenemende organisatie.
Wezens, die nu in staat zijn te veronderstellen

dat ze er ooit iets van zullen begrijpen.
Stofwisseling en uitwisseling overal op ontelbaar veel manieren.

Zodoende zijn we nu hier bijeen,
op een nietige planeet in de ruimte,

draaiend tussen zonnen en zonnenstelsels,
tussen melkwegen en zwarte gaten, alles in beweging.

Blijkbaar in staat om te trachten iets zinnigs te kunnen vertellen
over ons bestaan.

Wat een grandioos wonder .....
Lyndy Deurvorst
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LEZERS AAN HET WOORD - 3

Henk Hogeboom,
Ben een meditatieweekend in Oirschot, een Montfortanenklooster, geweest,
vroeger een vormingshuis voor s.m.m. missionarissen. Hadden daar een kast met
boeken voor 1 gulden en heb daar 9 boeken over Teilhard de Chardin gekocht:
Teilhard de Chardin;  Het visioen van Teilhard de  Chardin;  Vroege geschriften
I,II,III; Het Voorspel 1914-1916; Het Voorspel 1917-1919; Brieven uit Egypte; dr.
Bernard Delfgaauw Teilhard de Chardin. Ik vind dat ik deze goede aanwinst toch
aan u moest schrijven. Ik heb nu totaal aan Teilhard boeken zo'n 12 in aantal,
misschien kom ik weer eens een paar tegen.                 Ruud (Den Helder)

Naschrift redactie: Het is leuk, dat er ook zulke briefjes binnenkomen. En dan ook
nog met de hand geschreven, wat het extra-echt maakt en wat je in deze steeds
onpersoonlijker wordende tijd nauwelijks meer tegenkomt. Ruud heeft inderdaad
een goede koop gedaan. De bovenstaande boeken kosten antiquarisch al gauw
zo'n zes gulden per stuk en sommige krijg je niet onder de vijftien. Het briefje geeft
mij aanleiding tot de volgende opmerkingen:
• Het lijkt erop, dat r.-k kloosters zijn begonnen aan een (opheffings)uitver-

koop. Maar beter zo, dan wat wij lazen in Trouw (19-06-98) onder het
hoofdje "Een antiquaarsechtpaar staat radeloos bij de container:" Meer dan
honderd meter oude, deels bijzondere theologische boeken zijn gisterochtend
in een afvalcontainer op de Keizersgracht beland. Verbijsterde voorbijgangers
hebben nog geprobeerd wat boeken, die afkomstig zijn uit de bibliotheek van
de voormalige Katholieke Universiteit Amsterdam te redden. Vele banden
Revue Metaphysique et de morale liggen tevergeefs in de regen naar voorbij-
gangers te sjansen[…], tijdeloze beschouwingen over de ideeën van
Descartes, Thomas van Aquino en Husserl. Weg ermee. […] Bibliothecaris
Van Diessen van het Katholieke Documentatiecentrum van de Nijmeegse
Universiteit (geabonneerd op GAMMA-red.): We hadden graag deze reeks
(van een genoemd tijdschrift Veritas-red.) compleet willen hebben. Maar
niemand heeft ze ons aangeboden. […] Jaargangen Het Schild, Pius Almanak,
Osservatore Romana, de Nederlandstalige Illustratione Vaticana, een eeuw
Theologisch Tijdschrift vanaf 1867 en nog veel meer; meters sterk gedateerde
theologische kost gaan zonder pardon de container in. Het antiquaarsechtpaar
Hagen heeft al meters boeken naar hun overvolle winkel gesleept. "Dood- en
doodzonde" snuift B.Hagen. […].

• De Stichting Teilhard de Chardin is blij met alle uitgaven van en over
Teilhard (en anderen!), in welke taal dan ook. Immers, wij kunnen deze gratis
uitlenen aan de leden van het Genootschap tot Convergentie van Wetenschap
en Religie. Het erfgoed, dat de Kerk te grabbel gooit, zullen zij naar waarde
weten te schatten. De verzendkosten kan men zich eventueel besparen door
persoonlijk langs te komen. Wij houden van een goed gesprek en persoonlijke
relaties.
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LEZERS AAN HET WOORD - 4
                   Backnang, Duitsland, oktober 1998

Hallo Henk,
Hartelijk dank voor de interessante en  uitstekend geredigeerde GAMMA. Het valt
mij op, hoe ik bij het lezen van GAMMA automatisch uit de diverse artikelen een
nieuw idee kan vormen. Je artikel Seksualiteit heeft mij aan het denken gezet.
Welke rol speelt de seksualiteit in de noösfeer en welke vorm neemt deze
seksualiteit aan? Op zoek naar een antwoord ben ik een interessant gezichtspunt
tegengekomen.

Communico, ergo sum
De noösfeer is een levensvorm, die zoals alle overige levensvormen over een
replicatiemethode en over zelfherstellend vermogen moet beschikken. De belang-
rijkste opgave van de seksualiteit is replicatie. Indien de bouwtekening van de
komende mensheid in de sacrale stamwoorden en heilige boeken is gecodeerd,
moet de replicatiemethode de conservering en evolutie van dit genetische mate-
riaal garanderen. Een bijbehorend zelfherstellend vermogen verwijdert de fouten,
die in de loop der tijd binnensluipen.

Elk gesprek, elke discussie en elk boek draagt bij tot de uitwisseling van genen en
vorming van nieuwe chrosomen voor de noösfeer. Ieder levend individu draagt bij
tot de samenstelling van dit genetische materiaal. Onze gedachten filteren de
'goede' genen en repliceren deze in de bevestiging of in de herhaling, zodat de
noösfeer naar een optimale samenstelling streeft. Onze taal is het huidige zaad van
de noösfeer. Elke uiting is een zaadkorrel, die bij resonatie kan ontkiemen, zonder
echo uitsterft of in de geest van de toehoorder een nieuw idee uitlokt. In
tegenstelling tot de lichamelijke genenuitwisseling met negen maanden wachttijd
en jarenlange rijping is de geestelijke bevruchting beduidend sneller en zo is de
versnelling van de evolutie in de noösfeer begrijpelijk. Vandaar de titel bij dit
inzicht in de evolutie voor het tijdperk van de noösfeer: Communico, ergo sum.

Net zoals de lichamelijke seksualiteit verschaft de geestelijke seksualiteit
voldoening. Zoals je aan het einde van je voordracht (bedoeld is "Wetenschap en
Religie als Partners" - GAMMA jrg. 5/nr. 4 - red.) beschrijft, geeft het een kick te
voelen, hoe wij ons op elkaar weten af te stemmen en hoe het 'spel' steeds
perfecter afloopt. Elke bevestiging tussen twee of meer partners is als een nieuw
geboren kind, dat de ouders met plezier gadeslaan. Wij weten immers dat dit idee
het erfmateriaal van allen in zich draagt en dat wij zo onbegrensd verder leven in
de gedachten der overlevenden. In deze zin herdenk ik de verre voorvaderen, die
de androgyne god 10-30 duizend jaar geleden uit het genetische basismateriaal
van de eerste taalklanken hebben samengesteld. Het is de troost voor de onvrucht-
baren, dat zij niet in de biosfeer, maar dan toch kunnen voortleven in de noösfeer.
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In deze interpretatie begrijp ik ook de massale boekverbranding van de sacrale
Mayaliteratuur door de katholieke ontdekkers van Amerika als een bewuste
vernietigingsactie van het geestelijke erfmateriaal der Maya's. Deze methode is
overigens niet nieuw. De mannelijke leeuw doodt bij overname van een harem de
jongen van zijn voorganger, om het eigen erfmateriaal een grotere kans mee te
geven. Daarnaast probeert elke kerk door middel van een index, inquisitie,
banvloeken, nihil obstat en imprimatur het genetisch materiaal zuiver te houden.
Het publicatieverbod voor Teilhard de Chardin is dus een poging tot selectie van
nieuw genetisch materiaal door uitsluiting.

Op pag. 53 (vorige GAMMA, red.) vergelijk je het celibaat met de bewuste onder-
drukking van het (lichamelijke) lustverschijnsel. De ideale priester mag slechts
geestelijke genen  verspreiden, reserveert alle energie voor de voortplanting van
het geestelijke en religieuze erfmateriaal en verspilt geen moeite aan de evolutio-
neel ondergeschikte lichamelijke replicatie. Voor de gehele bevolking verschuift
momenteel de replicatie van het lichamelijke naar het geestelijke vlak, naarmate
de vruchtbaarheid afneemt en de ideeënuitwisseling door de communicatie en
bevolkingscompressie sterk toeneemt.

Zoals je daar op pagina 54 beschrijft, is de geestelijke seksualiteit steeds gericht
op de toenadering tot de ander in zijn unieke zijn, in respect voor de goddelijke
kern in zijn levensvonk. Deze toenadering is inderdaad de liefde, die niet op een
persoon of geslacht is gericht. Ik ga zelfs zover, dat deze liefde zich (zoals in het
boeddhisme) op alle levende individuen richt en niet alleen op mensen. Dit is de
achtergrond voor de boeddhistische groet (Tat tvam asi = dit zijt gij) voor het
eerste levende wezen, dat wij na het ontwaken tegenkomen.

Wie zijn gedachten bewust op de evolutie van de noösfeer concentreert, bouwt aan
onze gemeenschappelijke toekomst en levert het zaad en de eicellen van onze
samenleving. Energie, die wij niet in de noösfeer investeren, draagt wellicht tijde-
lijk tot stabilisatie van onze samenleving bij, maar gaat uiteindelijk als warmte in
de ruimte verloren.

Naast de taal zijn er nog andere communicatiemiddelen, die wij als erfmateriaal
voor onze samenleving kunnen toepassen. Krachtige symbolen leveren de kunst,
de muziek, en bijvoorbeeld de dans. De erectie in het schilderij van Lucas Cranach
symboliseert de geestelijke bevruchting van de mensheid door het christendom en
de overgang van biosfeer naar noösfeer. Uiteindelijk is echter toch de taal het
krachtigste communicatiemiddel, waarover wij in deze evolutiefase van de
noösfeer beschikken. De taal is echter niet per definitie het laatste transportmiddel,
dat wij zullen toepassen voor onze evolutie. Er kunnen nog vele tussenstappen
volgen.
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Is onze toekomst nu in de taal vastgelegd ? Ik geloof niet, dat wij het erfmateriaal
in de taal al hebben gefixeerd. Oosterse talen gebruiken andere hiëroglyfen, die de
nadruk op synthese leggen, waar de westerse codering de analyse prefereert. Een
genenmix van het oosterse en westerse genenmateriaal lijkt mij nog de vrucht-
baarste combinatie.

De gemeenschappelijke gedachten zijn onze kinderen. Geestelijke ouders van
gedachten zijn per definitie androgyne partners, die zowel geven als nemen,
uitspreken, toehoren, selecteren, veranderen en herhalen. Uiteraard beschermen
wij onze ideeën als liefderijke ouders.

De bevestiging van een idee is de conceptie. Het waarnemen van de resonantie
verbindt als een geestelijk huwelijk en is een echtelijk genoegen. In deze zin is
GAMMA een replicator en een inspiratiebron voor ons geestelijke erfmateriaal.

                                            Met teilhardiaanse groeten van Hans en Fries Richter
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VOLMAAKTHEID
spreekbeurt gehouden 8-11-'98 voor de Religieus humanistische kring

Modern Beraad, Den Haag door
A.D. Fokker

Op het idee om 'Volmaaktheid' als thema te nemen voor deze spreekbeurt ben ik
gekomen doordat ik in het blad Freies Christentum (orgaan van de Duitse 'Bund
fur freies Christentum') een beschouwing aantrof over het onderwerp 'Ist
Vollkommenheit erstrebenswert?', wat oorspronkelijk een preek was van Ulrich
von Hasselbach. Volgens de schrijver is het antwoord op deze vraag: "Nee,
volmaaktheid is niet nastrevenswaard". In dat artikel wordt 'volmaaktheid'
uitsluitend in de ethische betekenis opgevat. Daarover zal ik het ook hebben, maar
ik wil het begrip ruimer opvatten, in het bijzonder in esthetische zin.

Ik denk dat een cultuurhistorische studie aan het licht zou brengen dat door de
mensheidsgeschiedenis heen de idee van het volmaakte de mensen altijd gefas-
cineerd heeft. Volmaaktheid is het summum van het goede of van het schone. Er
zijn andere woorden die in de sfeer van het volmaakte liggen: het sublieme, het
onovertroffene, het perfecte. In de context van het onderwijs krijgt de volmaakte
prestatie het cijfer 10. Sommige leraren geven nooit een 'tien' (wel een 'negen')
omdat het volmaakte haast per definitie onhaalbaar is.

Muziek
Wie maakt uit of iets volmaakt is? Is er een objectief criterium op grond waarvan
de waardering 'volmaakt' gegeven kan worden? Dat hangt ervan af, welk aspect
van de cultuur we op het oog hebben. Laten we daartoe eerst eens de muziek
beschouwen. In de muziek is er de compositie en de vertolking van een compo-
sitie. Sommige componisten zijn begenadigd, je mag ze geniaal noemen. Bepaalde
composities zijn van dien aard, dat ze op geen manier verbeterd kunnen worden.
Ik denk daarbij aan sommige fuga's van J.S. Bach. Iedere noot staat op zijn plaats
in een magistrale opbouw van het geheel. Het kan zijn dat een luisteraar zo'n fuga
niet in het bijzonder waardeert, bijvoorbeeld omdat die wat cerebraal overkomt.
Toch zal zo iemand toegeven dat de architectuur van zo'n compositie meesterlijk
in elkaar steekt. Tot op zekere hoogte is het maar net waarvoor je ontvankelijk
bent. Zelf ben ik geneigd om sommige composities van Bach volmaakt in hun
soort te vinden. Maar ook bij andere componisten beluister ik hier en daar het
volmaakte. Vooral wanneer een muziekstuk ontroerend mooi is.

Natuurlijk hangt het ervan af, hoe de vertolker het stuk tot klinken brengt. Wie als
amateur een muziekinstrument bespeelt, weet maar al te goed van zichzelf dat de
volmaakte vertolking van de wat moeilijker stukken buiten zijn bereik ligt. Maar
er zijn musici (en niet zo weinigen) die op hun instrument de staat van perfectie
bereikt hebben. Van de meer gerenommeerde musici (pianisten, violisten enz.)
verwachten wij, verwend publiek als wij zijn, feitelijk niet anders dan dat ze hun
partij technisch gesproken perfect beheersen. Gegeven dat dit zo is, gaat het dan
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verder om dat ondefinieerbare extra waardoor een vertolking werkelijk subliem
wordt. Zo heb je, dat in een muziekconcours ('reine Elisabeth', 'Liszt' enz.) de
finalisten (en ook de semifinalisten) zich op de ijle hoogtes tussen de 9 en de 10
bewegen. Op de een of andere manier moeten de juryleden de afweging tussen 10
en 10- zien te maken!

Ik wil deze overweging besluiten met de conclusie dat in de context van de muzen
het sublieme, het onovertroffene bestaat en door begenadigde kunstenaars
(componisten zowel als vertolkers) ook werkelijk bereikt wordt.

Toppunten van menselijk kunnen
Nu wil ik met u nog een ander domein van menselijk kunnen betreden en dat is de
atletiek. Dat is een soort van sport waaraan ik vanwege z'n esthetisch gehalte het
predikaat 'cultureel' wil toekennen. Om de vier jaren zijn er de Olympische Spelen
en een belangrijk onderdeel daarvan is de atletiek. De verrichtingen kunnen we
ook op het TV-scherm bewonderen. Bent u het niet met mij  eens,  dat  hier  vol-
maakte  prestaties  geleverd  worden?  Wat  een  onvoorstelbare lichaamsbeheer-
sing, hoe krijgen die atleten het voor elkaar? (Het is als met de vingervlugheid van
meesterpianisten, een soort van acrobatiek.) Hier wordt het absolute summum van
menselijk kunnen bereikt. Hoe geraffineerd moet de training in elkaar steken,
waarmee zulke schier bovenmenselijke prestaties binnen bereik worden gebracht!
Hetzelfde geldt voor het schoonspringen vanaf de duikplank en voor het
kunstrijden op de schaats. Begrijpelijk dat de kampioenen worden bejubeld. Maar
hoe kortstondig is die roem tevens.....

Beeldende kunst
Een ander domein van kunst waarin we kunnen speuren naar volmaaktheid is de
beeldende kunst. Maar hier ligt het, naar het mij voorkomt, minder voor de hand
of je op een bijna objectieve wijze kunt vaststellen of een bepaalde kunstuiting
volmaakt mag heten. In het meer klassieke genre zijn er de beroemde schilderijen
en beeldhouwwerken van de grote meesters, die als 'volmaakt' te boek mogen
staan. In sommige gevallen kun je zeggen dat geen detail of kleurnuance van zo'n
meesterwerk anders had moeten zijn. In onze musea zijn er creaties te bewonderen
die in hun soort onovertroffen zijn, een absolute top van artisticiteit en vakman-
schap. Maar in de meer moderne kunst lijkt de kwalificatie 'volmaakt' nauwelijks
meer relevant. Een kunstwerk kan ongelofelijk raak getroffen zijn of geweldig
evocatief. Maar, enigszins paradoxaal, kun je ervan zeggen dat het niet zo zou
aanspreken als het zogenaamd 'volmaakt' was geweest. In de plaats van 'volmaakt'
is eerder de kwalificatie expressief, suggestief of sensitief op zijn plaats. En in z'n
soort kan zo'n kunstwerk dan ook wel weer onvervangbaar uniek zijn.
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Intermezzo: de criteria zijn zoek
In de moderne kunst lijken er hoegenaamd geen beoordelingsmaatstaven meer te
bestaan. Als leek krijg je nogal eens de indruk dat het echte vakmanschap ver te
zoeken is en dat er maar wat 'gerotzooid' wordt. In dit verband kan ik het niet
laten, commentaar te leveren op de fel omstreden recente aankoop van de (nota
bene onvoltooide) compositie van P. Mondriaan, die Victory boogie woogie
genoemd wordt. Daarvoor heeft onze Nederlandse Bank f 80 miljoen betaald. Als
deze creatie dit bedrag inderdaad waard is, dan zou het toch zeker in de meest
absolute zin een volmaakt kunstwerk moeten zijn! Aan een kunstcriticus, die aan
de Victory inderdaad deze kwalificatie wil verlenen, zou je kunnen vragen of de
schoonheid van het werk zou worden aangetast als je een rood rechthoekje zou
vervangen door bijvoorbeeld een geel. Als het werk inderdaad volmaakt is, dan
zou dit een onvergefelijke zonde zijn. Althans zou de waarde van het werk erop
achteruit moeten gaan, wel honderdduizenden guldens, misschien wel een miljoen.
Ik vermoed dat onze kunstcriticus hierop geen overtuigend antwoord zal kunnen
geven. En daarmee hebt u, of ik, als ondeskundige argeloze vragensteller de kost-
baarheid van deze Mondriaan meteen grondig onderuit gehaald!

Terecht heeft deze waanzinnige aankoop veel kritiek opgeroepen. Zo noemde de
kunsthistoricus B.C. van den Boogert deze aankoop weggegooid geld: "Wat heeft
de beschouwer te maken met 'de destructie van de melodie en de tegenstelling van
pure uitdrukkingsmiddelen' (adstructie van Mondriaan zelf bij zijn creatie) als hij
het schilderij niet mooi of niet interessant vindt? Kan een van mijn collega's dat
eens uitleggen aan al die (zwijgende) Nederlanders die deze onvoltooide
Mondriaan van tachtig miljoen weggegooid geld vinden?" (brief aan NRC-
Handelsblad, begin sept. '98)

In schril contrast met dit vernietigende oordeel staat de eer die de zes dagen
geleden gepromoveerde fysicus-mathematicus F.A. Muller aan de Victory bewe-
zen heeft door deze af te beelden op de voorkaft van zijn lijvig proefschrift
Structures for everyone - Contemplations and Proofs in the Foundations and
Philosophy of Physics and Mathematics. Als verantwoording hiervoor noemt de
auteur een aantal verwantschappen met zijn eigen wetenschappelijke creatie,
zoals: "omdat het schilderij een hoek maakt van 45 graden ten opzichte van alle
andere schilderijen, net als dit proefschrift een hoek maakt van 45 graden ten
opzichte van alle andere proefschriften" en "omdat de schilder een mystieke status
toedichtte aan de eenvoud, net als auteur dezes" en "omdat Gerard Reve niets van
het schilderij begrijpt, net zoals hij niets van dit proefschrift begrijpt".

Inderdaad zijn de Victory en het proefschrift van F.A. Muller beide in hun soort
afwijkend. Het proefschrift vanwege z'n dikte van 584 pagina's en z'n volstrekte
onbegrijpelijkheid voor iedereen die niet behoort tot de happy few van hen die
ingewijd zijn in de gehanteerde abstracties. Maar genoeg over deze blamage!
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Een onbestaanbaar ideaal
Nu wil ik het dan met u hebben over het begrip 'volmaaktheid' in ethisch-
persoonlijke zin. Over de vraag of ook maar enig mens 'volmaakt' genoemd kan
worden, kunnen we kort zijn: de volmaakte mens is onbestaanbaar. Een volmaakt
mens zou iemand zijn waar niets op aan te merken is, iemand die altijd het juiste
zal doen of zeggen, iemand die het altijd bij het rechte eind heeft, iemand die ......
Maar zo iemand is onuitstaanbaar, zo iemand kan niet 'een mens' genoemd
worden! Voor u en voor mij is dit, denk ik, evident. Wij hebben er ook geen
behoefte aan, ons de volmaakte mens voor te stellen. Wel hebben we voor
sommige personen bewondering. Iemand te bewonderen is een behoefte die wijd
verbreid is. Maar bewondering richt zich meestal op een bepaalde eigenschap of
een bepaalde kundigheid. Bewondering kan echter overdreven proporties aanne-
men en ontaarden in persoonsverheerlijking. Denkt u maar aan het verschijnsel
van de goeroe. Een goeroe kan in de ogen van zijn adepten geen fouten maken, hij
is al-wijs. Het is een psychologisch verschijnsel dat bepaalde mensen blijkbaar
behoefte hebben aan een personificatie van al wat voortreffelijk is.

Die functie heeft evident Jezus voor gelovige christenen, die in hem de verlosser
en heiland zien. De Kerk heeft er, de eeuwen door, alles aan gedaan om het beeld
van de volmaakte godszoon er bij de gelovigen in te prenten. De kerkvaders zijn
zelfs zo ver gegaan, dat ze een tweenaturenleer hebben ontwikkeld, volgens welke
Christus zowel goddelijke als menselijke kwaliteiten zou hebben. Dat een mens
volmaakt zou kunnen zijn wordt gesuggereerd door de bergrede (Mattheus 5, 48),
waarin de mensen gemaand worden volmaakt te zijn, zoals hun "Vader in de
hemel" dat is. Je zult dit misschien moeten exegetiseren en plaatsen in het
gedachtepatroon van die tijd. (Overigens staat in de versie van de bergrede
volgens Lukas dat de Vader barmhartig is.) Maar het staat er dan toch maar en
door de eeuwen heen zijn de gelovige christenen opgezadeld geworden met deze
onmogelijke opdracht.

Los van specifieke geloofsvoorstellingen of godsdienstig gestempelde overtuigin-
gen, kan de idee van het volmaakte een ingrediënt zijn van religiositeit. Zo kan
vervolmaking een richtsnoer zijn voor een spiritueel-religieuze praxis, al zul je er
nooit volmaaktheid mee bereiken. Bijvoorbeeld verschaft de notie Het punt
Omega van P. Teilhard de Chardin een ideëel perspectief. Zoiets als een attractor
hebben mensen nodig om zich in te zetten voor behoud van wat kostbaar in deze
wereld is. We zullen zo'n ideëel doel nooit bereiken, maar zo'n ideaal, al is het
onbereikbaar, wijst ons een richting. Door die richting in te slaan ervaren wij ons
leven als zinvol.

Maar hoe nodig is het, dat wij hierbij onze voorstelling van dat ideaal, onze
drijfveer en onze motieven kritisch onderzoeken, want al te makkelijk draaien we
onszelf een rad voor de ogen! Naar aanleiding van het overlijden van W.F.
Wertheim stond er in het NRC-Handelsblad vier dagen geleden een kort
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levensbericht van deze tegendraadse persoonlijkheid. F. Groeneveld schrijft
daarin: "Recentelijk kwam hij tot de erkenning dat zijn positieve oordeel over de
Chinese revolutie en het maoïsme één grote vergissing van hem geweest is."

Onvermijdelijk onvolmaakt
Volmaakt kunnen we niet worden en we hoeven dus ook niet naar volmaaktheid te
streven. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat we zo maar kunnen berusten in
onze onvolmaaktheid en dat we ons onbekommerd kunnen permitteren alsmaar
fouten te maken. Sommige mensen, perfectionisten, zijn erg streng voor zichzelf
Een perfectionist kan het niet hebben dat wat hij doet of maakt niet perfect is; er
mag niets aan mankeren Zo kan het gebeuren dat de moeite die hij of zij besteedt
om iets onberispelijk voor elkaar te brengen in geen proportie staat tot het te
bereiken doel. Tot op zekere hoogte is het streven van de perfectionist bewonde-
renswaardig. Maar, een beetje onaardig, kun je in dat perfectionisme ook een
overschatting zien van de eigen persoon: dat het zo belangrijk is dat ik het zo goed
doe, wellicht beter dan ieder ander. En bedenkelijk wordt het, als een perfectionist
ook aan anderen dezelfde eis stelt (bijvoorbeeld vanuit een leidende positie) en
met niet minder dan de uiterste perfectie genoegen neemt.

Het zal ieder van ons niet veel moeite kosten om te bedenken bij welke gelegen-
heden we fouten gemaakt hebben, zogezegd 'in de fout gegaan zijn', en in welke
opzichten we tekortgeschoten zijn. Het kan zijn dat iemand ervan schrikt, als
hij/zij zich dat alles realiseert. Alweer refererende aan de Kerk, als zedenmeester,
moeten we constateren dat de strengchristelijke opvoeding in het verleden velen
heeft opgescheept met een schuldbesef. Zij leerde namelijk dat de mens geneigd is
tot alle kwaad en niet in staat tot enig goeds. Zo is het, bijvoorbeeld, niet te peilen
wat er allemaal doorstreden is door mensen die tot de ontdekking kwamen van
hun homoseksuele aanleg, terwijl zij geacht werden te geloven dat homoseksu-
aliteit zondig en pervers is. In al te veel culturen ligt homoseksualiteit in de taboe-
sfeer.

Integratie
Een door de psychologie onderkend psychisch mechanisme is de verdringing. Hier
citeer ik een passage die ik tegenkwam in het geschrift Filosofie van het
numineuze van de psycholoog drs P. Revis, dat voor een belangrijk deel aanknoopt
bij de ideeën van C.G. Jung. "Het christelijke volmaaktheidsideaal vraagt van de
mens een identificatie met het absoluut goede. Daardoor wordt het kwaad verdron-
gen naar het onbewuste. Sinds Freud weten we dat verdrongen bewustzijns-
inhouden niet weggedrongen kunnen worden maar op een gevaarlijke manier
verschuiven naar het onbewuste. Het christendom kent hier talloze voorbeelden
van. Veel heiligen en asceten zijn levenslang gekweld door bekoringen van 'de
duivel'. Deze bekoringen bleken vaak te bestaan uit seksuele fantasieën van een
Hieronymus-Bosch-achtige omvang."
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Als het ideaal van ethische volmaaktheid een illusie is, waar zal een mens zich in
zijn streven dan op richten? Dat zou een streven naar volledigheid of naar heelheid
kunnen zijn. Het goede en het kwade zijn geen aparte entiteiten - God en Duivel -,
maar zijn met elkaar verweven, zoals tot uitdrukking gebracht wordt door het
ying-yang-symbool. Jung heeft de notie van 'de schaduw' ingevoerd als het geheel
van kwaliteiten van een mens die het daglicht niet kunnen verdragen. In wat Jung
de individuatie noemt, leert het individu met zijn schaduw om te gaan. Wie zijn
schaduw accepteert hoeft zich voor z'n schaduw niet te schamen, maar zal deze
om zo te zeggen 'onder sim' weten te brengen. Dat kan een overwinning op jezelf
betekenen. Daarmee bereikt je heelheid en raakt je persoonlijkheid geintegreerd.
In de ethiek gaat het volgens Jung dus niet om het bereiken van volmaaktheid,
maar van volledigheid.

Ik denk dat ieder van u zich wel iemand voor de geest kan halen die zo'n staat van
'heelheid' bereikt heeft. Soms, bij iemand die overleden is, komt er een beeld op
van een leven dat vruchtbaar geweest is, waarin de opeenvolgende levensfasen
onderdeel waren van een synthese waarin achteraf alles op z'n plaats terechtge-
komen blijkt te zijn, ook dat wat - onvermijdelijk - minder harmonieus of verdrie-
telijk was.

De Christusgestalte
De absolute volmaaktheid is, zoals we gezien hebben, onbestaanbaar. Maar in
flarden doen zich, om zo te zeggen, stukjes volmaaktheid voor. Van sommige
menselijke daden of gedragingen kun je zeggen dat ze in ethisch opzicht volmaakt
zijn, of laten we zeggen voor honderd procent respectafdwingend. Mensen voelen
zich in hun beste momenten door hoger kracht geleid en weten vanbinnenuit dat
ze iets bepaalds moeten doen, zelfs al kan het  't offer van hun leven met zich mee-
brengen (maar we moeten meteen erbij zeggen dat daarmee door sommige fanatici
een 'kwaad' gediend wordt, denk aan zelfmoordterrorisme). Je zou het zo kunnen
zeggen, dat ondanks het overweldigend menselijk falen dat we om ons heen zien
(en waarin wij zelf een aandeel hebben), de Christusgestalte op z'n onverwachtst,
sporadisch en als het ware incognito opduikt.

Dat is overal daar, waar mensen met liefde voor anderen bezield zijn. Kun je
zeggen dat er volmaakte liefde bestaat? In de eerste brief van Johannes (4,12) staat
dat als wij elkaar liefhebben, dat dan God in ons woont en dat zijn liefde in ons
volmaakt wordt. Alles wat er over liefde te zeggen is, is al wel gezegd: Bij die
bewering van Johannes zijn natuurlijk wel vraagtekens te zetten. Wanneer is liefde
werkelijk volmaakt? Dat zou hieruit kunnen blijken, dat iemand (op een gegeven
ogenblik) alles voor een ander overheeft. Maar daarmee is een extreme situatie
verondersteld. Wel is het heel goed mogelijk om lief voor iemand te zijn en om
intens van iemand te houden. We mogen, denk ik, zeggen dat waarachtige liefde
bestaat. Maar wie zou van zichzelf durven zeggen, dat z'n liefde voor een ander, of
ook wederkerige liefde, volmaakt is?
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Ik denk dat je alleen maar kunt zeggen, dat de idee van de volmaakte liefde een
attractor is. Die attractor kun je, als je wilt, benoemen met 'de Christus' of zoals
Johannes doet, met 'de liefde Gods' .

Deze scheppingsorde voor 'lief' nemen
Tenslotte wil ik de notie van het volmaakte afzetten tegen wat ik nu maar de
scheppingsorde noem. Er is een godsdienstige trend volgens welke 'Gods schep-
ping' volmaakt zou zijn. De zondige mens zou daar de klad in gebracht hebben. Zo
staat er bijvoorbeeld in Gezang 447 van het Liedboek der Kerken: "Hij (God)
voert volmaakt zijn plannen uit, zijn wil is souverein." Dit zinnetje slaat natuurlijk
de plank mis. Maar een dichter mag zich nu eenmaal vrijheden veroorloven!

Liever citeer ik een passage uit de bijdrage die de bioloog P. Dullemeijer leverde
aan de bundel opstellen Onderweg met prof. dr P. Smits, uitgegeven ter
gelegenheid van diens 90-ste verjaardag: "De voortdurende spanning tussen zijn
en worden, blijven en verdwijnen, tussen liefdevolle en agressieve relaties in ons
web, geeft de indruk dat de wereld en de schepping niet volmaakt is. Het weet
hebben van deze spanning benadrukt als het ware deze onvolmaaktheid, omdat
volmaaktheid in onze ogen mooie spanningsloze stabiliteit in alles en voor altijd
inhoudt. Het creatieve systeem is evenwel volmaakt als zijnde de realisatie van de
a priori zeer onwaarschijnlijke, wellicht unieke mogelijkheid tot het overwinnen
van de grauwe chaos."

Iets is volmaakt in vergelijking met iets anders dat minder goed is. Bij de
scheppingsorde (de kosmos) is er geen andere kosmos waarmee we kunnen
vergelijken. Naast onze Aarde kennen we geen andere vergelijkbare planeten en
we weten dus niet of elders in het heelal meer geslaagde creaties tot ontwikkeling
zijn gekomen. Op Aarde treffen we een bont tafereel aan. Veel van de
verschijningsvormen zijn door aanpassing aan de omgeving geworden tot wat ze
zijn. Op gezag van biologen kun je, denk ik, zeggen dat sommige van die
aanpassingen volmaakt zijn. Een welbekend begrip is het ecosysteem. Ik begrijp
daar dit van, dat de wisselwerkingen in zo'n systeem volmaakt (dat is feilloos) op
elkaar afgestemd zijn.

Maar in deze metafysische context worden onze overwegingen inzake
volmaaktheid gauw een woordenspel zonder reële grond. Laten we dit ervan zeg-
gen: de scheppingsorde is van dien aard dat er nieuwheid kan ontstaan. Juist
daarom is de scheppingsorde niet volmaakt, want wat volmaakt is is klaar,
voltooid, af.  Daarmee is de spanningsloze stabiliteit van Dullemeijer bereikt.
'Volmaakt' komt dan neer op: in absolute zin 'saai'.

In ieder ander soort universum had 'het overwinnen van de grauwe chaos'
vermoedelijk niet kunnen plaatsvinden. Als kweekplaats van veelal verrassende
creaturen had er geen interessanter scheppingsorde kunnen bestaan dan die
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waarvan wij mensen een voortbrengsel zijn. Maar we staan op gespannen voet met
die on-saaie scheppingsorde. Hoe wordt ons bestaan niet bedreigd, bijvoorbeeld
door ziekteverwekkende virussen! Anderzijds levert de Natuur ons alles op wat
we nodig hebben om in leven te blijven-, gewassen en vruchten.

Onze relatie tot de scheppingsorde is dus ambivalent. Vanuit een religieus besef
hebben we een vermoeden dat er een diepe grond schuilt onder het zo-zijn van de
kosmos.We accepteren het en in onze betere momenten voelen we ons uitverkoren
om in het 'werelddrama' te mogen participeren.Het is niet onbelangrijk, dat we
orde helpen scheppen in 'de grauwe chaos'. Dat als een opgave te zien is een
typisch religieuze respons, waarmee de schepping-zoals-die-is voor lief genomen
wordt.

Naschrift redactie:

Van Aad D. Fokker verscheen zojuist bij Uitg. Damon een verzameling essays
over diverse onderwerpen van levens- en wereldbeschouwelijke aard onder de titel
Om het zo te zeggen/ Religieus-humanistische essays over weten, geloven en
beleven. Het zijn teksten van lezingen en toespraken. Dientengevolge zijn deze
opstellen in een wat meer directe stijl geschreven dan wanneer het om echte
'gewichtige' verhandelingen zou gaan. Ze laten zich dan ook zeer zeker
gemakkelijk lezen. De schrijver heeft aan ieder onderwerp enkele vragen toege-
voegd, die tot nadenken en discussie uitnodigen. Hij hoopt dat dit ook in
leeskringen gaat gebeuren.

Het boek bestaat uit drie grote delen, t.w. I - Wetenschap, wereldbeeld;  II-
Religiositeit en III - Existentie.

Ten aanzien van de doelen die de Stichting Teilhard de Chardin zich stelt treft de
eerste tekst al midden in de roos: "Alfa, bèta, gamma: domeinen van wetenschap".
Het is dan ook niet verwonderlijk, dat erin verwezen wordt naar de visie van
Teilhard de Chardin. Maar ook bekende namen als W.B.Drees en Jan van der
Veken kwamen we bij een eerste snelle oriëntatie tegen. En een verwijzing naar
het blad CIVIS MUNDI, waarmee GAMMA zojuist een ruilabonnement is
aangegaan en waarvan het februarinummer 1996 geheel aan zingeving is gewijd
en bijdragen bevat van o.a. S.W.Couwenberg, P.B.Cliteur en L.Layendecker.
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Hans Achterhuis (HA)  'DE ERFENIS VAN DE UTOPIE'
Uitg. Ambo, Amsterdam 1998

Henk Hogeboom van Buggenum

Deze studie over de utopie vormt het grandioos hoogtepunt in een levenswerk
waarin HA zich vrijwel steeds met de utopie heeft beziggehouden. HA promoveer-
de op de Franse schrijver Albert Camus. Door diens boek 'L'Homme révolté'
(1965) kreeg hij  een diepe afkeer van de utopie. Dat de utopist Jean Paul Sartre
met Camus brak lag eveneens aan diens anti-utopische studie. Dit gegeven
inspireerde HA tot het schrijven van 'Filosofen van de derde wereld' (1975). In
zijn boek 'De markt van welzijn en geluk' (1979) legde hij onder invloed van de
anti-utopisten Camus en Illich gevaarlijke aspecten bloot van het welzijnswerk. In
'Het rijk van de schaarste' (1988) stelt hij vervolgens dat schaarste en utopie
elkaar bepalen. Onder 'schaarste' verstaat HA dan "de wijze waarop het menselijk
tekort vanuit het licht van de maakbaarheid verschijnt; in zijn simpelste definitie:
de wanverhouding tussen behoeften en middelen" (blz. 104).

Utopie en dystopie
De achtergrond van de utopie is het als rampzalig ervaren heden of het doemden-
ken erover. Dat wij - gezien de inhoud van de utopische traditie in boeken als
Thomas More's Utopia (1516), Francis Bacons Het nieuwe Atlantis (1626),
Tommaso Campanella's Zonnestad (1623), J. Benthams Panopticum (1797) -
thans in menig opzicht leven in een gerealiseerde utopie, doet niets af aan het feit,
dat deze voor menigeen als het tegenovergestelde - een dystopie - wordt ervaren.
Telkens in de geschiedenis vanaf Thomas More  wordt een nieuwe 'utopie' vanuit
zo'n dystopie geformuleerd en nagestreefd. In de lijn van dit streven ziet HA
mensen als Marx, Marcuse, Horkheimer, Habermas, Bloch, Sartre. Ook de  Rote
Armee Fraktion (RAF) verklaart hij zo. (blz. 24)

Het gevaar van de utopie
Zij die zich beroepen op de utopische traditie doen dat uit hoogstaande idealen.
Maar uiteindelijk voltrekt zich een immanente logica van de utopie. Hierin komt
de nadruk te liggen op gemeenschappelijkheid. Daartegenover wordt al gauw een
vijandbeeld gecreëerd. Het grote doel gaat van lieverlee de middelen steeds meer
en onherroepelijk heiligen. Het geweld wordt niet meer geschuwd en neemt toe.
De verhoudingen tussen de seksen en die in de economie raken stapsgewijs en
zonder uitdrukkelijke opzet nog meer bevroren en verstard  dan in de gehate, oude
samenleving.

Utopisch mensbeeld
"Utopieën gaan niet uit van de goedheid van de mens, maar van een neutrale visie
op de mens. Als mensen van nature al goed waren of het op een eenvoudige
manier kunnen worden, is paradoxalerwijze de utopie als maatschappelijk ontwerp
immers niet meer nodig", zegt HA (p.37). Dit lijkt mij een aanvechtbare stelling.
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Immers, men kan enerzijds zeer wel overtuigd zijn van de goede kern in elke mens
en anderzijds geloven dat nog niet iedereen zich daarvan voldoende bewust is.
Dan kan daaruit logischerwijs volgen dat men door opvoeding, onderwijs en zelfs
richtlijnen voor gedrag de mens dit bewustzijn wil bijbrengen. Een topdown-
benadering om in modern jargon te spreken. In dat geval bevinden we ons op het
hellende vlak. Immers, we komen in een situatie waarin sommigen - die menen
een verhoogd bewustzijn te hebben - gaan bepalen voor anderen wat 'het goede'
is. Dit denken voor anderen noemt HA inclusief denken. Hij ontleent deze term
aan het boekje van Feitse Boerwinkel, dat in 1971 zijn 14e druk beleefde.

Inclusief denken
Omdat Achterhuis echter een totaal andere interpretatie geeft aan het begrip
'inclusief denken' (zie blz.22/23/24) lijkt het zinvol uit het boekje Inclusief denken
van Boerwinkel de volgende passages te citeren:

"Onder inclusief denken versta ik een denken, dat er principieel van uitgaat dat
mijn welzijn niet verkregen kan worden ten koste van de ander of zonder de ander,
maar dat het alleen verkregen kan worden als ik de ander de kans geef om tot zijn
recht en bestemming, tot zijn welzijn te komen" (p.27 - cursivering HvB) en "Met
het begrip 'inclusief denken' wordt geen nieuwe waarheid geformuleerd, maar een
heel oude opnieuw. Het enige wat misschien nieuw is, is dat onze tijd het leven
naar deze oude waarheid zó urgent heeft gemaakt, dat het een kwestie van to be or
not to be is geworden. De sprong in het neotechnicum (…) heeft ons als mensen
op deze planeet zo dicht op elkaar gedrukt, dat wij ons de luxe van een exclusief
denken eenvoudig niet meer kunnen permitteren. Teilhard de Chardin beschrijft
de evolutie der mensheid als een toeneming in bewustzijn en vrijheid. 'Met de
mens is het zelfbewustzijn ontstaan en daarmee vrijheid. Met de vrijheid is echter
tegelijkertijd de keuze gegeven tussen goed en kwaad, tussen opbouw en afbraak.
Als de mens vrij is drijft de evolutie hem niet langer als een vis a tergo, als een
kracht in de rug, waaraan hij onweerstaanbaar gevolg moet geven. De evolutie
wordt dan een perspectief, een doel, waarop de mens zich kan richten, maar
waarvan hij zich ook af kan wenden. Daarom is Teilhard overtuigd, dat met de
mens de evolutie geheel van karakter verandert; ze is bewuste en gewilde evolutie
geworden, maar daarmee ook een ontwikkeling die de mens tegen kan werken en
zelfs ongedaan kan maken' (Boerwinkel citeert hier uit B.Delfgaauw Teilhard de
Chardin, Baarn 1961, blz.84). Teilhard ziet het nu in de lijn van de evolutie
liggen, dat de mens tot steeds verdere socialisatie komt. Dit woord heeft bij hem
een andere inhoud dan in ons politiek-sociaal bestel. Het betekent bij Teilhard:
steeds dieper besef bij de mens dat hij pas tot volle ontplooiing komt als hij niet op
zichzelf blijft, maar tot steeds grotere samenwerking komt met anderen. De mens
is niet langer waard wat zijn eigen geestesgaven waard zijn, maar wat de
geestesgaven van alle mensen waard zijn." (Tot zover Boerwinkel p.31/32-
cursiveringen van HvB).
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Niet 'denken voor', maar 'denken samen met'
De studie van Hans Achterhuis is toe te juichen. Ze is zeer gedegen. Ze maakt ons
er eens temeer van bewust hoe mensen met de beste bedoelingen1 een weg
propageren en inslaan die voor grote groepen catastrofale gevolgen kan hebben.
Toch is dit niet een gevolg van utopisch denken, maar van een verkeerd begrepen
vorm van 'inclusief denken'. Hans Achterhuis heeft het boek van Feitse
Boerwinkel naar eigen zeggen in de Nieuwe Linie gerecenseerd en na een boze
reactie van de schrijver die zich verkeerd begrepen voelde een gesprek met hem
over die term gehad. Hij zegt zelfs zich ervan bewust te zijn, "dat er een
tegenspraak bestaat tussen de intentie van de bedenker van dit begrip en de
consequentie die hijzelf eruit trekt" (blz.153). Toch besteedt hij geen aandacht aan
dit alternatief voor het utopisch denken. En dat terwijl juist in de betekenis die
Boerwinkel in aansluiting op de evolutiefilosofie van Teilhard aan deze term geeft
de diepste oorzaak ligt voor het falen van de utopie.  Als Achterhuis het utopisme
bestrijdt op grond van het feit, dat dit altijd top-down gedacht heeft voor, dan
verzuimt hij aan te geven wat veel fundamenteler is, namelijk dat het nagelaten
heeft te denken samen met, dus bottom-up en top-down vice versa.

Fellow-travellers
Het is eigenlijk verbazingwekkend, want het ligt toch zo voor de hand, dat men
niet alleen de ene kant van het denkgebouw ziet, maar ook de andere. Zelf
verbaast HA zich erover hoe talloze critici een eenzijdig beeld hebben kunnen
geven van de verschillende utopieën. Zo concludeert hij na een kritiek op de
eenzijdige en daarmee verkeerde interpretatie van Thomas More's Utopia door
Ernst Bloch in Das Prinzip Hoffnung'en van die op Plato's Staat door Lacroix in
L'Utopie dat er sprake is van een 'selectieve blindheid'. Het trekt daar een parallel
met de fellow-travellers (blz.43). Ook stelt hij een feministisch fellow-traveller-
ship vast. Een van de voorbeelden hiervan zou Carolyn Merchant zijn, die in haar
boek The Death of Nature. Women, Ecology and the Scientific Revolution wel de
(haars inziens) egalitaire, organisch-holistische natuur- en vrouwvriendelijkheid
van Campanella's utopie Zonnestad vermeldt, maar over het hoofd ziet, dat deze
utopie trekken heeft die haar (in ieder geval voor HA) "tot de meest totalitaire
utopie maken en die bovendien zeer natuur- en vrouwonvriendelijk is".

Selectief waarnemen
In het Rusland van Stalin kwam het meer dan eens voor, dat communisten zichzelf
tijdens openbare rechtzittingen ervan beschuldigden tekort geschoten te zijn in de
verwezenlijking van het utopisch ideaal. Zij bekenden niet 'zuiver' te zijn geweest
in de leer. Hun doodvonnis was daarmee getekend. HA laat zien hoe de wortel van

                                                          
1 Dit verschijnsel wordt door Aad Fokker op blz 14 ten aanzien van prof. dr. W.F. Wertheim gecon-
   stateerd. In de NRC van 27-11 doet J.L.Heldring dit in zijn column  onder de titel "De last van goede
   bedoelingen" ten aanzien van Nederlandse kolonisten  vanaf 1600. De jeugd smulde van de avontu-
   renboeken over ons koloniale verleden, maar  kreeg er wel een vertekend beeld door, dat pas langza-
   merhand en nog steeds niet volledig kon worden gecorrigeerd.
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dit gedrag ligt in de utopische denkbeelden van Rousseau. Met name zoals deze
zijn neergelegd in diens politieke manifest Le Contrat Social en zijn opvoedkun-
dige werk Emile.Voor Rousseau bestond vrijheid uit de actieve instemming met de
algemene wil: Wanneer de opvatting die tegengesteld is aan de mijne de overhand
heeft, betekent dit niet simpelweg dat ik mij volgens de democratische spelregels
bij een meederheidsbesluit moet neerleggen. Nee, het bewijst dat ik mij vergist
heb en dat het van hoogmoed zou getuigen als ik dat niet zou erkennen. Bij verzet
tegen de gangbare mening, volgt dan ook geheel logisch dat de tegenstrevende
mening met de tegenstrever zelf wordt 'uitgezuiverd'. Onder Stalin o.a. bleek
waartoe dit kon leiden. Mensen zetten zich hun hele leven overtuigd en dienstbaar
in voor de 'algemene wil'. Zij konden  op een gegeven moment niet anders dan
toegeven dat er misstanden waren. Zij waren er echter rotsvast van overtuigd, dat
dit niet aan het systeem kon liggen. Als ze dat zouden toegeven, zou hun wereld
instorten. De misstanden moesten dus als een voorbijgaand verschijnsel worden
verklaard. Het was in hun ogen ook logisch dat zij daarvoor ter verantwoording
werden geroepen. Zij moesten eenvoudigweg wel mede schuldig zijn. Door dit
voor het gerecht openlijk te bekennen, tekenden vele communisten in Rusland
destijds hun eigen doodvonnis.

Men geeft niet gauw zijn eigen mening prijs. Zelfs niet als dit de dood met zich
meebrengt. Dit mag ook een verklaring zijn voor de sympathieën die vele intellec-
tuelen in ons land nog voor het communisme van Mao, Fidel en Stalin koesterden,
toen alle tekenen erop wezen wat er in deze landen aan de hand was. Het
voorbeeld van de intellectuelen die naar Rusland trokken (de fellow-travellers) om
de idealen van het communisme mee te helpen verwezenlijken en zich in de
beruchte Moskouse showprocessen soms zelf de schuld gaven van hun eigen falen
tegenover de wensen van de 'algemene wil' is natuurlijk extreem. We zien het
echter dagelijks om ons heen, hoe mensen vasthouden aan eenmaal ingenomen
standpunten. (zie ook voetnoot 1). HA wijst in dit verband op het boek van de ex-
communist Arthur Koestler Nacht in de middag, dat echte communisten niet kon
overtuigen. Nee, erger nog: ze zagen het als een gevaarlijk wapen in de hand van
fascisten in de strijd tegen hen. "Zo werden Camus, Hannah Arendt, George
Orwell, Karl Popper en Arthur Koestler voor fascisten uitgemaakt. Wie de weg
naar de stralende toekomst niet onvoorwaardelijk ondersteunt, hoort automatisch
in het andere kamp, dat van de uitbuiters en onderdrukkers, dus van de fascisten"
(blz. 145). Hans Achterhuis is zelfs van zo'n houding niet geheel vrij te pleiten.
Immers, ondanks een gesprek met Feitse Boerwinkel handhaaft hij zijn inter-
pretatie van diens begrip 'inclusief denken'. Als hij dat namelijk niet had gedaan,
was het denkwerk van een half leven op losse schroeven komen te staan. De mens
is uit zelfbehoud wel min of meer genoodzaakt of geneigd om 'selectief'  waar te
nemen', de ogen te sluiten voor andere dan steeds voor waar gehouden feiten.
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Een slag anders denken
Feitse Boerwinkel denkt mèt Teilhard een slag anders dan Hans Achterhuis.  Ik zal
dat aan de hand van enkele citaten uit zijn boek toelichten. Zo schrijft HA: "De
belofte van de utopie was de eerste geslaagde poging om de dreiging van de
nieuwe realiteit van de schaarste te overwinnen. Zij maakte The Rise of the West
mogelijk, zij baarde na een periode van ongehoorde dreiging en chaos de 'idee van
vooruitgang'. De utopie is een antwoord op de noden van de tijd" (blz. 99). In
Barbara Tuchmanns De waanzinnige 14e eeuw en Jean Delumeau La peur en
Occident vindt hij deze noden beschreven: "de vele angsten, die leiden tot vervol-
gingen van heksen, joden en de idee van de natuur als vijand van de mens, die
overwonnen dient te worden […] Traditionele antwoorden op de grote levensvra-
gen verloren - o.a. door de langzaam opkomende secularisatie en het verdwijnen
van de macht van de clerus - hun vanzelfsprekendheid en legitimiteit, terwijl
nieuwe nog niet beschikbaar waren […]". En hij concludeert: "De utopie neemt de
rol van de religie over. Het utopisch denken biedt voor het eerst in de geschiedenis
een kader om existentiële menselijke ervaringen op een niet-religieuze wijze te
begrijpen" (blz. 106). En even verder: "Alles wat de religie altijd beloofde en
verklaarde als afkomstig van een sfeer die de menselijke macht oversteeg, wordt
door het utopisch denken tot een machtsdomein van de mens zelf gerekend. In de
drie oerutopieën van Thomas More, Francis Bacon en Campanella wordt deze weg
naar een prometheïsche eigenmachtigheid van de mens vooral ingeslagen doordat
afscheid genomen wordt van de erfzonde […] Het privébezit neemt de plaats in
van zondeval en erfzonde bij Thomas More, die de terugkeer naar het paradijs
voorstond (blz. 107)."

Uit het bovenstaande krijg je de indruk, dat HA stelt, dat de utopie de plaats ging
innemen van de religie als verkondiger van de heilsboodschap. Die indruk wordt
door het hele boek versterkt: de utopie, het literaire genre dat de neerslag vormt
voor het 'seculiere paradijsdenken',  wordt hiermee als het ware de oorzaak voor
het ontstaan van totalitaire stelsels. De erfenis van de Utopie is als zodanig één
grote waarschuwing tegen dit denken. Zoals gezegd, ik vind dat het een slag
anders ligt. Voor mij is de utopie één van de wijzen waarop de mens(heid) tastend
en zoekend voortgaat, experimenteert, op zijn weg naar een grotere bewustwor-
ding van zijn eigenlijke doel en bestemming. De catastrofaal gebleken constructies
van dat denken, zoals die o.a. in het communisme tot uiting zijn gekomen, zijn
signalen om een andere weg in te slaan. Ook op heel andere terreinen hebben we
geëxperimenteerd. Bijvoorbeeld in de ontwikkelingshulp. Deze heeft daardoor
thans een totaal ander karakter gekregen dan pakweg 20 jaar geleden. Steeds meer
pogen wij niet langer top-down te bepalen wat andere culturen moeten geloven of
doen. De utopie is voor mij ook één van de uitingen, waaraan de denkrichting in
een bepaalde tijd kan worden afgelezen. Net als de ontwikkelingshulp en net als
de avonturenroman, die J.L. Heldring als zo belangrijk beschouwt voor de
beeldvorming over ons kolonialisme (zie voetnoot op blz. 23). Waar HA wijst op
de gevaren van het denken dat tot nu toe inherent was aan de utopie, zou hetzelfde
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gezegd kunnen worden voor de andere uitingen van denken (en beleving). Het
lijkt daarom beter een denkslag te maken naar een iets diepere oorzaak van de
sociale misstanden, die in dystopieën en utopieën worden geschilderd. Beter,
omdat daarmee een denkrichting zou kunnen worden blootgelegd, die niet alleen
de gevaren onthult, die inherent zijn aan alle cultuuruitingen, maar ons ook iets
zegt over de weg hieraan te ontsnappen.

De eigenmachtige mens en de erfzonde
Het is opvallend hoe de verschuiving in het denkend bewustzijn vanaf de tijd van
Thomas More tot aan Teilhard en Boerwinkel met dezelfde woorden kan worden
omschreven. Ik herhaal nog even een gedeelte van het citaat op blz. 107: "Alles
wat de religie altijd beloofde en verklaarde als afkomstig van een sfeer die de
menselijke macht oversteeg, wordt door het utopisch denken tot een machtsdo-
mein van de mens zelf gerekend. In de drie oerutopieën van Thomas More,
Francis Bacon en Campanella wordt deze weg naar een prometheïsche eigen-
machtigheid van de mens vooral ingeslagen doordat afscheid genomen wordt van
de erfzonde [107]."

Teilhard beschrijft als wetenschapper vanuit zijn kennis van de fysica, de biologie
en de paleontologie de richting van de evolutie gedurende 4,5 miljard jaar. Hij
komt tot de conclusie dat deze thans in de hand van de mens zelf is gelegd. De
mens is de drager van de evolutie. Teilhard geeft ook een eigen interpretatie van
de erfzonde. De Kerk ziet het gevaar, dat daarmee haar in eeuwen gevormde leer
wordt aangetast en maakt hem verdere publicatie van zijn evolutiegedachten
onmogelijk. Door de neerslag van het nieuwe denken in het totale cultuurpatroon
keert men zich thans echter steeds meer af van een Kerk (als instituut), die
vasthoudt aan een verouderd wereldbeeld. Deze afkeer van het instituut kan men
secularisatie noemen. Ze wordt in de tijd van Thomas More c.s. reeds zichtbaar,
maar nadert pas haar voltooiing in onze tijd. Dat secularisatie echter weinig of
niets te maken heeft met religie, geloof  of godsdienstigheid, daarvan is het leven
en werk van Teilhard een bewijs. Hij bleef de Kerk trouw omdat voor hem in haar
het experiment van de mens in evolutie op de meest pure wijze gestalte kreeg -
hoe onvolmaakt de uitkomsten ervan ook mochten zijn. Hij bekritiseerde het
communisme niet zonder de adepten ervan te prijzen om hun idealistische
instelling. Hij noemde deze weg evolutionair gezien echter een doodlopende weg,
omdat het horizontale denken niet met het verticale werd verbonden. De mens
werd erin te eigenmachtig doordat hij het 'goddelijke' uitbande uit zijn politiek.

We worden voor wat deze politiek betreft herinnerd aan het gedicht Prometheus
van Goethe: "Hier sitz' ich, forme Menschen nach meinem Bild, ein Geschlecht
das mir gleich sei, zu leiden, weinen, genießen und zu freuen sich, und dein nicht
zu achten, wie ich". Het woord 'dein' slaat op de Oppergod Zeus.



GAMMA, JRG.5 NR.6 - DECEMBER 199827

Grenzen der mensheid
Zoals het denken van de mens - zichtbaar in de talloze uitingen ervan - langzaam
verschuift naar de diagonaal die Teilhard trekt uit de rechte hoek, die gevormd
wordt door de verticale loodlijn van omhoog en de horizontale basislijn, zo wordt
de ontwikkeling in het denken van Goethe zichtbaar. Is zijn houding tegenover het
Opperwezen in zijn jonge, onstuimige Sturm-und-Drangperiode nog fel afwijzend,
in zijn gedicht Grenzen der Menschheit uit 1781 - hij is dan 32 - klinkt al een heel
andere toon: '… küss ich den letzten Saum seines Kleides […] denn mit Göttern
soll sich nicht messen irgend ein Mensch'. Het blijft natuurlijk een raadsel hoe een
fascistisch regiem als dat van Hitler zich heeft kunnen ontwikkelen in het land van
de Dichter und Denker. Je zou zeggen, dat er meer invloeden in het spel moeten
zijn geweest dan alleen de uitingen van de 'grote geesten'. Of  anders - indien men
een heel volk ziet als de willoze c.q. ongewilde volgers van 'utopisten' en andere
geestelijke baanbrekers - dat de balans is doorgeslagen tussen de krachten die de
'drager van de evolutie' op zijn weg naar Omega in evenwicht hielden.

Niet alleen het fascisme in Duitsland stelt de mens voor raadsels. Verbijsterd ziet
hij in de geschiedenis talloze parallellen. Hoe konden bijvoorbeeld twee onkreuk-
bare leiders als Saint Juste en Robespierre ervoor konden zorgen dat de guillotine
in Frankrijk de vrijheid ging belichamen? Hoe kon de zachtaardige Saloth San, de
latere Pol Pot of Broeder Nummer Eén, de enorme zuivering in Cambodja door-
voeren? Hij moet "eerder met een door menslievendheid geïnspireerde dolge-
draaide logica dan met een verfoeilijk karakter in verband gebracht worden", stelt
HA (blz.132).

Christendom en islam
HA onderneemt een poging om het raadsel althans enigszins op te lossen. Ik
citeer: "Nog dieper achter het inclusieve denken ontdekken we natuurlijk de
christelijke zendingsdrang. Het christendom en zijn feindliche Bruder, de islam,
zijn de enige godsdiensten die zich bekommeren om het heil van anderen en
uiteindelijk de hele mensheid. Ik (HA) wees er al op, dat het niet voor niets is dat
Boerwinkel dit zwaarbeladen theologische begrip gebruikt. De ander moet gered
en bekeerd worden (vgl. echter de geciteerde passage bij Boerwinkel - HvB). Het
utopische inclusieve denken is ongetwijfeld de geseculariseerde versie van de
christelijke zending en missie. Zo gezien is het geen wonder dat het in vele
variaties in de jaren zeventig juist greep kreeg op de jonge geseculariseerde gene-
raties van die groepen die nog het meest door een kerkelijk verleden werden
bepaald, de (ex)katholieken en de (ex-)gereformeerden. Juist de christelijke oor-
sprong ervan laat de valkuilen van het geseculariseerde inclusieve denken scherp
uitkomen. Wat te doen als de ander de boodschap van het heil afwijst? Of als deze
meent dat zijn 'heil' eruit bestaat dat dit niet voor hem gerealiseerd kan worden
maar zijn eigen zaak is, als hij dus de bemoeienis om aan zijn heil te denken,
totaal verwerpt? Wat als de ander niet erkent, dat hij zich in slavernij bevindt en
verlost en bevrijd moet worden? Moet dat dan eventueel maar tegen zijn zin
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gebeuren, zoals veel bekeringen tot het christendom onder bedreiging van geweld
plaatsvonden? Moet er misschien zelfs een kruistocht georganiseerd worden tegen
de afvalligen en ongelovigen, die het 'heil' niet willen aanvaarden? De geseculari-
seerde utopische traditie biedt voorbeelden te over die laten zien dat het inclusieve
denken dat het geluk van de ander wil bewerkstelligen, dit uiteindelijk alleen maar
kan bereiken door geweld uit te oefenen. Dat kan het directe geweld zijn van de
Utopiërs die met hun kolonisatiepolitiek ook alleen maar 'het welzijn' van anderen
meenden te bevorderen. Het kan ook het meer indirecte geweld zijn van Benthams
Panopticum, dat de logische conclusie is van een politiek die beoogt 'het grootste
geluk voor het grootste aantal mensen' te realiseren. Vaak zal het gaan om het
geweld tegen de 'ketter', de ander, de onzuivere die niet gelooft in de utopische
beloften." (blz. 156/157)

China
We kunnen HA natuurlijk geen ongelijk geven als hij erop wijst dat het christen-
dom en de islam in het verleden blijk hebben gegeven van patriarchaal top-down-
denken. Dat ook in China echter zo'n beweging kon ontstaan onder Mao bewijst
eens te meer, dat dit denken een diepere oorzaak heeft. Het wordt evolutionair
bepaald door de ontwikkeling van het bewustzijn van de echte waarden van de
mens. Men zou kunnen stellen, dat dit bewustzijn overal ontbreekt, waar de god-
delijke kern van de (even)mens wordt ontkend en deze in zijn ontwikkeling wordt
geremd in plaats van bevorderd. Met andere woorden, daar waar het inclusieve
denken zoals dat door Feike Boerwinkel en Teilhard is omschreven verkeerd
wordt verstaan.

Goed en kwaad
Ik ben het dan ook niet eens met HA als deze stelt, dat "goed en kwaad niet van
elkaar gescheiden en onderscheiden kunnen worden" (blz. 164) omdat het goede
in veel "utopisch-revolutionaire situaties als zijn keerzijde het kwaad onherroepe-
lijk met zich mee bleek te voeren en op vele manieren goed in kwaad bleek te
kunnen overgaan." Hij voelt zich hierin gesteund door het boek van Roger Burg-
graeve Het kwade als keerzijde van het goede/De vele gezichten van het kwaad
(1996) en de werken van de joodse filosoof Levinas. Het voert te ver om deze hier
te behandelen, maar een citaat gebaseerd op het werk van de laatste wil ik u niet
onthouden: "De mens kan alleen een zelf worden door zich van het andere af te
grenzen en zich tegen de dreiging ervan te verdedigen. Dit houdt onvermijdelijk
ook vormen van geweld en agressie tegen de andere mens in. Het goede voor het
ik mondt zo uit in het kwade voor de ander". (blz. 168) HA interpreteert zijn twee
filosofische gidsen dan als volgt: "Het kwaad en het geweld dat zij hier schetsen,
zijn we al vaak in de utopie tegengekomen. Zeker het gebeurt daar op de meest
geraffineerde wijzen, maar de reductie van de ander tot hetzelfde is er steeds
onmiskenbaar aanwezig. Of het nu onder het verheven etiket van het inclusieve
denken plaatsvindt of als direct geweld tegen degenen die geacht  worden het
utopisch project te bedreigen, steeds is de beweging indentiek".
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Dat Teilhard een andere invalshoek heeft als Levinas behoeft hier wel geen betoog
meer, al zou het zeker interessant zijn om deze twee denkers in ons blad eens
uitvoerig met elkaar te vergelijken. Ze lijken immers zeker op het eerste gezicht
veel met elkaar gemeen te hebben. Denken wij alleen maar aan het motief bij
Levinas van 'het gelaat van de ander'.                     (wordt vervolgd)
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DE WETENSCHAPPERS EN HUN ZOEKTOCHT NAAR ZIN
Deel van een lezing Jean Staune2, gehouden te Parijs 20 juni 1998

Vertaling Jan Snauwaert

We zijn getuige van een race tussen de gang naar de afgrond van een ontmense-
lijkte, materialistische wereld, waar men meer en meer de zwakken verplettert,
waar men een soms erg negatieve mondialisatie aantreft met de multinationals en
dergelijke en een klein lichtje dat aangaat om de wereld opnieuw te betoveren.
Natuurlijk kunnen we het licht niet versnellen, maar we kunnen de verspreiding
van kennis versnellen. Ik denk dat we dit moeten doen omdat het een mogelijke
weg is om de wereldvisie die domineert in deze beschaving te veranderen en om
zijn verandering op lange termijn te provoceren. Om de wereld te veranderen,
moet men beginnen met zichzelf te veranderen en dus de visie die men van de
wereld heeft.

Er zijn vijf categorieën mensen die gekant zijn tegen de door mij zojuist
geschilderde ideeën3.
1. Diegenen die ik zou willen kwalificeren als New Age-aanhangers. Zij

bevinden zich buiten het monotheïsme. Dikwijls zijn ze christen geweest en
hebben ze het christendom verworpen om sociologische redenen of in reactie
op een te rigide opvoeding. Ze werpen zich in een oosterse visie waar ze een
aantal wetenschappers en denkers terugvinden die behoren tot erg invloedrijke
scholen op mondiaal vlak. Maar ze zijn over het algemeen minder geloofwaar-
dig op wetenschappelijk vlak dan diegenen over wie ik sprak en die zich in
een monotheïstische visie laten plaatsen. (…)4.

2. Maar in de New Age bevinden zich ook mensen die zich duidelijk situeren
buiten de rationaliteit en die de spelregels van wetenschappelijke evaluatie
weigeren. (…).

3. De school van zelforganisatie, vertegenwoordigd door mensen als Ilya
Prigogine en  Francisco Varella, een materialistisch boeddhist van wie het

                                                          
2  Jean Staune is een generalistisch wetenschapper. Hij onderscheidde zich op de gebieden van  de
   wiskunde, kwantummechanica, informatica, paleontologie en wetenschapsfilosofie. De volledige
   tekst van zijn lezing in het Frans is te vinden in het 'Bulletin' No27, sept. '98 van de 'Association des
   Amis de P.Teilhard de Chardin', 38, rue Geoffroy-Saint-Hilaire, 750005 Paris,  p.3-21
3  id. p. 15 - het vierde deel van de lezing.
4  In het eerste deel van lezing (p.3-9) behandelt Jean Staune de visie op God van Albert Einstein, Trinh
   Thuan,  Bernard d'Espagnat, Michaël Heller, Thierry Magnin en Jean François Lambert. In het
   tweede deel (p. 9-12) hun ideeën vooral in relatie tot die van angelsaksische geleerden, vertegen-
   woordigd in het CTNS (Centrum voor Theologie en Natuurwetenschap) te Berkeley, Californië; de
   Stichting  Templeton, de ESSAAT (het Europees Centrum voor de Studie van Wetenschap en
   Theologie), waar  mensen als W.B.Drees en Polkinghorne deel van uitmaken; het CCSR (Centrum
   voor Wetenschap en Religie in Chicago), geleid door Philip Hefner - zie GAMMA 5,nr.4 voetnoot 3
   op blz. 10 - het CTI (Centrum voor Theologisch Onderzoek) te Princeton, waar ook Freeman Dyson
   contact mee onderhoudt, die volgens Jean Staune in zekere zin dicht bij de ideeën van Teilhard de
   Chardin staat, en nog vele anderen.
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parool luidt: "een weg aanleggen al stappend"; volgens dit inzicht maken we
zelf de zin van de wereld. (…).

De aanhangers van de idee van zelforganisatie en die van de onafheid zijn tocht-
genoten, ze hebben een gemeenschappelijk belang: ze bevechten de materialisten
voor wie er geen zin is. Volgens mij zullen de zelforganisatie en de onafheid de
christelijke separationisten vervangen, respectievelijk de klassieke materialisten.

4. De christelijke separationisten. Tijdens de week zijn ze wetenschapper en 's
zondags gaan  ze naar de mis, zoals L. Leprince Ringuet. Ze hebben een
excuus: ze zijn over het algemeen nogal op leeftijd. Ze hebben gestreden tegen
het marxisme dat zich voordeed als een wetenschappelijke theorie van de
geschiedenis.(…) Een hele generatie christelijke wetenschappers heeft een
ondoordringbare barrière opgeworpen tussen de wetenschap en de maatschap-
pij, de wetenschap en de filosofie. (…)

Merk op hoezeer het idee van Teilhard de Chardin volgens hetwelk men het
christelijk geloof niet kan scheiden van de kennis van de wereld innoverend was in
een tijdperk waarin het separationisme dominant was.

5. De vijfde school, de meest krachtdadige, omvat diegenen die zeggen: "er is
geen nieuwe wereldvisie. (…) In de fysica is het entropisch principe werkelijk
te gek, de kwantumfysica is niet echt hetgeen men erover zegt, het theorema
van Gödel kan omzeild worden, de biologie is strict darwinistisch. Denken is
niets anders dan een berekening, in de neurologie is Changeux maatgevend."
Ze laten zich opdelen in twee scholen: de verdraagzamen en de
onverdraagzamen. (…)

Ik wil nu nog enkele woorden zeggen over de theorie van Anne Dambricourt en
vervolgens over het wetenschappelijk obscurantisme dat zich daartegen probeert te
verzetten. De ontdekkingen van Anne Dambricourt zijn het resultaat van werk in
een transdisciplinair team waarin ze samenwerkt met embryologen en artsen. Haar
werk onderlijnt de vruchtbaarheid van transdisciplinariteit. Om de theorie van
Anne Dambricourt te begrijpen moet men voor elke fossiele of actuele schedel een
pantograaf in drie dimensies ontwerpen, die een verticale met een horizontale
driehoek associeert. De eerste karakteriseert de vorm van de mond of van het
gezicht, waarbij de basis van de driehoek de rechte is die de top van de neus
verbindt met de basis van de nek. De tweede driehoek karakteriseert de vorm van
de kaakbeenderen, met name hun opening. Het meten van de basis van de verticale
driehoek laat toe de schedel-aangezichtscontractie te meten in de loop van de
evolutie.

Anne Dambricourt heeft aangetoond dat deze schedel-aangezichtscontractie
toeneemt in de loop van de evolutie gaande van de primaten in het begin van het
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tertiair tot aan de mens. Deze evolutie vindt plaats in stappen. De schedel en het
gezicht nemen vanaf het embryonale stadium de karakteristieke vorm van de soort
aan, zodat elke evolutieve trede overeenkomt met de specifieke ontogenese van
elke groep, die daarop volgt. (…)

Het is zeer interessant: deze resultaten slaan de meeste darwinistische biologen die
ze zien met verschrikking, omdat ze het idee begrijpen dat erdoor wordt onder-
steund. De lemuren zijn 60 miljoen jaren geleden verschenen. Sedertdien is de
mate van hun schedel-aangezichtscontractie hetzelfde gebleven: dat van de fossiele
lemuren is hetzelfde als van de thans nog voorkomende lemuren, op kleine
variaties na. Zowat 45 miljoen jaren geleden heeft een groep van aapachtigen (in
het Frans genoemd simiens), die gekarakteriseerd wordt door een grotere contrac-
tie, zich losgemaakt van de lemuren en deze laatsten zijn tot op de dag van
vandaag niet veranderd. Bovendien heeft geen enkele andere groep zich losge-
maakt van de lemuren en is het dus alsof deze hun capaciteit om te evolueren
verloren hadden. De simiens daarentegen hebben, dankzij een supplementaire
contractie, zowat 20 miljoen jaar geleden geboorte gegeven aan de grote apen. De
talrijke gekende fossiele kaakbeenderen van de grote apen blijven op hetzelfde
niveau van contractie. Zo’n 7 miljoen jaar geleden brachten deze een nieuwe soort
voort, die van de hominiden, enz. De niveaus volgen elkaar op, zoals de treden van
een trap als gevolg van macromutaties zonder tussenschakels. En alles doet zich
voor alsof de capaciteit om te evolueren bij elke sprong aan de oude groep ontglipt
en overgaat op de nieuwe groep tot de volgende evolutieve etappe. Men vindt hier
de ideeën van Teilhard de Chardin terug, gestaafd met nieuwe wetenschappelijke
argumenten die zijn visie bevestigen. Het is dus duidelijk dat:
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1) de evolutie der hominiden niet-gradueel is, ze schrijdt trapsgewijze voort;
2) de evolutie is gericht: het zijn dezelfde karakteristieken die op discontinue

wijze van niveau tot niveau evolueren. Men kan deze evolutie niet verklaren
door opeenvolgende, onafhankelijke en toevallige mutaties.

3) Wanneer men één niveau verlaat, verandert dat niet meer, het heeft zijn capa-
citeit tot evolueren verloren, een fascinerend feit. Waar is vandaag de dag
deze capaciteit tot evolueren? Ze is in ons, wat wel degelijk overeenstemt met
hetgeen Teilhard ons zei.

Bovendien heeft Anne Dambricourt aangetoond dat de Neanderthaler, die officieel
een sapiens is (het is de mens van de Chapelle-aux-Saints), dit laatste epiteton
eigenlijk onterecht krijgt, daar hij primitiever is. De schedel van ER 3733 die in
Afrika werd gevonden vertoont een sterkere contractie dan die van de Neander-
thaler, hoewel weer minder dan de onze. Dit wil zeggen dat de Neanderthaler van
200.000 en zelfs van 60.000 jaar geleden wel hersenen heeft die groter zijn dan de
onze – 1600cm3 tegen 1500cm3 bij ons –  maar dat zijn schedel toch minder
contractie vertoont dan een fossiel van 1,3 miljoen jaar geleden.
De mens van de Chapelle-aux-Saints is iemand die de autosnelweg in omgekeerde
richting heeft genomen. In plaats van zich te contracteren, 'opent' hij zich ten
opzichte van een ouder fossiel. De Neanderthaler heeft geen nazaten en iedereen
vraagt zich af waarom. Zou men kunnen zeggen dat de capaciteit om te evolueren
verloren gaat wanneer men de weg van de evolutie in tegengestelde richting
neemt? (…)

Deze ontdekkingen zijn erg interessant op theologisch vlak voor diegenen die
beweren dat er een fundamentele breuklijn is, zoals de paus het gezegd heeft in een
brief over de evolutie tot de Pauselijke Academie van Wetenschappen in 1996:
"Goed, de evolutie bestaat, maar er is niettemin een fundamentele breuk tussen de
mens en de niet-mens. Maar deze breuk is moeilijk te zien in een wereld van
continuïteit".

Het is waar dat er continuïteit en discontinuïteit is. In de theorie van Anne
Dambricourt ziet men erg goed de discontinuïteit tussen mens en niet-mens. Deze
theorie laat het toe verscheidene voorspellingen te doen. Bekend is het model van
de Rift-Valley: de verschuiving teweeggebracht door een breuklijn in Afrika heeft
in het oosten geleid tot droogte en tot savannevorming, wat de apen die zich in het
oosten bevonden begunstigd heeft: de mutaties hebben hun toegestaan zich op te
richten … Anne Dambricourt zegt : "Helemaal niet, het proces van oprichting is 60
miljoen jaar oud. Het zit in ons. Het is geen toeval". Zich baserend op haar
theorieën, heeft ze drie voorspellingen gedaan, en in de paleontologie zijn - in
tegenstelling tot in de fysica -  verificaties van voorspellingen zeldzaam. Ze zegt:

1. men zal de australopitecus in het bos vinden, want hij is niet gebonden aan de
savanne;
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2. men zal  australopiteci in het westen van de vallei vinden en niet alleen in het
       oosten,  want de australopitecus is niet gebonden aan de verschuiving van de
       Rift-Valley;
3. het meest omstreden: de Neanderthaler is een archaïsch type, geen sapiens.

Men is er afgelopen zomer in geslaagd het DNA van een Neanderthaler te dateren
en men heeft daarbij vastgesteld, dat dit erg ver afstaat van dat van alle bestaande
menselijke rassen. (…). Twee jaar geleden heeft men de australopitecus Ramidus
geassocieerd met bospollen. Hij leefde dus in het bos. En in de savanne, in
Tschaad, op 2000 km ten westen van de Rift-Valley, heeft men een andere
australopithecus, Abel, gevonden. Hier zijn dus drie voorspellingen van Anne
Dambricourt, die door het onderzoek werden bevestigd. (…). Er valt een erg
interessant fenomeen vast te stellen: de angst is gewisseld van kamp. In het tijd-
perk van Galileï waren het de religieuzen die angst hadden voor de wetenschap-
pelijke ontdekkingen; nu zijn het de wetenschappers zelf die bang zijn voor de
ontdekkingen van de wetenschap en die bereid zijn om onderzoek op bepaalde
gebieden te blokkeren. (…).
De stelling, dat het bij de Neanderthaler niet zou gaan om een homo sapiens werd
in verschillende vaktijdschriften aangevallen, o.a. in Science et Vie (jan. '97). In
september van datzelfde jaar verscheen echter in hetzelfde blad een artikel over de
resultaten van het DNA-onderzoek, dat de stelling van Anne Dambricourt
bevestigde. Echter, zonder enige verwijzing naar het artikel van januari. Ik heb
hierop een brief naar dit tijdschrift gezonden om dit 'obscurantisme' te bestrijden.
Ik wil daaruit een passage citeren:

"Enkel ideologische motieven die des te sterker zijn naarmate ze ten dele
onbewust zijn, kunnen een dergelijke situatie verklaren. Dat de weten-
schappelijke comm-nauteit zich collectief bewust worde van het bestaan
van dergelijke mechanismen, zou een verworvenheid zijn van groot
belang voor de wetenschap en voor de vrijheid der vorsers. In afwachting
kan men zich altijd troosten met de beroemde zin van Max Planck: "De
waarheid triomfeert nooit, maar haar vijanden trekken tenslotte altijd aan
het kortste eind“.5

Hoewel je je soms woedend kan maken over de vele tijd die je op deze wijze
verliest, moet je bedenken dat de waarheid er altijd in zal slagen zich een weg te
banen, zoals het water onder een ijsberg, Diegenen die op avontuur gaan buiten
hun ideologisch bos in een conceptuele savanne waaraan ze niet aangepast zijn,
hebben op de lange termijn geen enkele kans om te overleven.     (Wordt vervolgd)

                                                          
5  Wat Jean Staune hier over wetenschappelijk kokerdenken opmerkt, loopt verrassend parallel met
    hetgeen werd vastgesteld op blz. 21 over Achterhuis t.o.v. Boerwinkel en in de voetnoot 1 aldaar.
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Naschrift redactie:
In de NRC van 28 november (pagina 7) stond een artikel van Theo Holleman
onder de titel: "Hij praat, hij jaagt en hij is handig/Botresten en werktuigen poetsen
negatief beeld van Neanderthaler op". Wat opvalt is, dat daarin nauwelijks naar
Franse onderzoekers wordt verwezen. Anderzijds betreurt Jean Staune in zijn
lezing het gebrek van de Fransen (door de taal?) aan communicatie met de angel-
saksische landen. Hoe dan ook, noch het onderzoek noch de stellingen van Anne
Dambricourt worden in de NRC vermeld. Wel het onderzoek van botten door C.
Marean, gepubliceerd in Current Anthropology (volume39, suppl. Juni '98). Hier-
uit zou definitief blijken, dat de Neanderthaler eerder een jager was dan een
aaseter.

En volgens de in Bordeaux werkzame paleoantropoloog F.d'Errico bestaat er geen
reden om aan te nemen dat vooruitgang van Neanderthalers of de ontwikkeling
van hun kunstzinnig gedrag afhankelijk was van het verschijnen van de invloed
van de Moderne Mens, een nieuwkomer als de homo sapiens sapiens, een slanke
verschijning uit warmere streken die naar zijn Franse vindplaats ook wel Cro-
Magnon-Mens wordt genoemd. Volgens d'Errico had de Neanderthaler weliswaar
een andere cultuur dan de Moderne Mensen, maar was hij zeker niet diens mindere
toen ze elkaar voor het eerst tegen het lijf liepen. Het krantenbericht gaat verder
met te stellen, dat dit echter het raadsel van de verdwijning van de Neanderthaler -
binnen tien- tot twaalfduizend jaar na die eerste ontmoeting met de homo sapiens
sapiens - alleen maar groter maakt. In het zogenaamde vervangingsmodel bestaan
voor die verdwijning drie scenario's: a) een proces van moord en doodslag, b) een
verloren concurrentiestrijd om beschikbare voedsel- en hulpbronnen, c) een
combinatie van beide. Maar als Moderne Mens en Neanderthaler oorspronkelijk
gelijkwaardig waren zal het verschil tussen deze twee menssoorten beter moeten
worden gedefinieerd dan de al te simpele verhouding superieur/inferieur. Wellicht
moeten  wij de Nederlandse paleontologen naar hun oordeel vragen over de
theorieën van Anne Dambricourt. Via ons zou een contact met Frankrijk kunnen
worden gelegd. In ieder geval is het goed kennis te nemen van het boek van Theo
Holleman De Neanderthaler. Een verguisde Pionier, dat binnenkort verschijnt bij
Amsterdam University Press, 96 blzz. ƒ 19,50.
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Waarom zijn wij gehecht aan onze dierbaarste overtuigingen?
Jan van der Veken6

Zoals u zult zien sluit dit onderwerp aan bij de hedendaagse discussie tussen
communitarians en liberals. Het is interessant te zien hoe de filosofie van
Whitehead een onverwacht licht werpt op deze problematiek. Zoals steeds houdt
Whitehead het midden tussen twee extreme posities: de uitsluitende nadruk op de
traditie en de 'anarchistische' pogingen om de filosofie te 'deconstrueren'.
De keuze van het onderwerp van mijn afscheidscollege gaat terug op een
opmerking van een jong en veelbelovend collega. Hoe komt het toch dat wij
eigenlijk alleen maar overtuigd zijn van onze eigen opvattingen? Als puntje bij
paaltje komt is er eigenlijk niemand die onze opvattingen voor honderd procent
deelt. Dat blijkt bij voordrachten en filosofische disputen. Altijd is er wel iemand
die iets aan te merken heeft op het standpunt van de spreker. Mogen we dan niet
redelijkerwijze veronderstellen dat ook onze overtuigingen hoogst subjectief zijn
en  dat ze veel méér leren over onszelf dan over de wereld waarin wij leven?

Zijn onze dierbaarste overtuigingen dan louter subjectief?
Het subjectivisme en het relativisme lijken het meest voor de hand te liggen. Zij
bepalen dan ook grotendeels het filosofisch klimaat van onze tijd. Omdat wij altijd
leven op een bepaald moment en op een bepaalde plaats zijn onze smaakoordelen
en levensbeschouwelijke stellingnamen inderdaad relatief ten opzichte van onze
culturele situatie. Onze opvattingen en overtuiging zijn noodzakelijk subject-
betrokken. Het is ermee gesteld als met schoonheid: wat zou het kunnen
betekenen te zeggen dat de dingen 'op zichzelf' mooi zijn? The beauty is in the eye
of the beholder. Diè subjectbetrokkenheid geef ik gaarne toe. De vraag is welke
conclusies men daaruit trekt. Richard Rorty wil zichzelf geen relativist noemen,
omdat hij de epistemologische discussie rond relativisme/niet-relativisme juist
poogt te ontwijken. Toch is hij van oordeel dat de pretentie van de waarheid het
laatste bastion is van het Westerse denken dat moet afgebroken worden. Hij staat
hier dicht bij Nietzsche die zei dat waarheid een illusie is zonder welke de mens
niet kan leven.

De tegenstelling tussen particulariteit en universaliteit is een van de grote inzetten
van het hedendaagse filosofische debat. Het gaat over de betekenis en de waarde
van concrete culturele gebondenheid - subjectieve standpuntelijkheid, indien men
wil - en het streven naar een waarheid die in beginsel geldt voor alle tijden. M.i.
staat of valt de filosofie met het waarheidsstreven en hebben we alle reden om dit
ideaal niet op te geven, ook al weten we zeker dat we de waarheid nooit kunnen

                                                          
6 Deze lezing werd gehouden op 21 november jl.  te Leuven. De redactie heeft met instemming van de
   spreker hier en daar voor de Nederlandse lezer kleine wijzigingen in de taal aangebracht.
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hebben als een zelfverzekerd bezit. Misschien is er niet zo heel veel dat wij zeker
kunnen weten. Maar dat wil niet zeggen dat wij niet zouden weten wat weten is.
Het is ermee gesteld als met vriendschap: wij kunnen volgens Kant perfect om-
schrijven wat vriendschap is, zelfs als zou er nooit een echte vriend geweest zijn.
Trouwens: misschien heeft ons waarheidsstreven heel veel met vriendschap te
maken, met filia . Misschien kan men alleen onder vrienden echt filosoferen.

Het debat tussen particulariteit en universaliteit krijgt in de hedendaagse discussies
nogal eens de gestalte van het verschil tussen de communitarians en de liberals.
Het woord 'liberals' is alles behalve geschikt om de positie te kenmerken die ik
zelf wil verdedigen. Alternatieve benamingen zijn 'kritische rationaliteit' (in de zin
van J. Habermas), 'kritisch rationalisme', zoals K. Popper dit verdedigt, of verder
nog: geloof in de grote idealen van de verlichting. Maar de moeilijkheid is dat
'verlichtingsfilosoof' tegenwoordig een scheldwoord geworden is.
Ik zal betogen dat de tegenstelling tussen het standpunt van de communitarians en
de liberals niet zo duidelijk is; dat er eigenlijk niet te kiezen valt. Als leidraad van
mijn uiteenzetting kies ik een sleutelzin van A.N. Whitehead: "Those societies
which cannot combine reverence to their symbols with freedom of revision, must
ultimately decay either from anarchy, or from the slow atrophy of a life stifled by
useless shadows". Het is de slotzin van Symbolism. Its Meaning and Effect.

Het gaat over onze overtuigingen: "their symbols"! Er bestaan geen privé-
symbolenstelsels. Onze overtuigingen zijn geen privébezit!  Dat is de waarheid
van het standpunt van de communitarians. Zij wijzen op de 'complexe relatie tus-
sen individu en gemeenschap' (Ignace Lecluyse). De gemeenschap is constitutief
voor de waardebeleving en de identiteit van het individu. De communitarians
wijzen op het belang van gedeelde waarden en overtuigingen. Zij vinden dat wij
waardering moeten opbrengen voor de noodzakelijke culturele achtergrond op
grond waarvan individuen in staat zijn zinvolle keuzes te maken en met elkaar om
te gaan. De communitarians ervaren het uiteenvallen van een homogene cultuur in
restanten van tradities die hoe langer hoe meer voeling verliezen met hun eigen
geschiedenis en met de rijkdom die hierin nog verborgen ligt als een betreurens-
waardige evolutie die zoveel mogelijk moet worden tegengewerkt. Bekende
vertegenwoordigers van het communitarisme zijn Michael Sandel, die vooral
aandacht geeft aan de verschillende opvattingen over de menselijke persoon;
Alasdair MacIntyre, die de verschillende historische tradities onderzoekt en argu-
menten zoekt voor de 'rationeel superieure traditie' van het Aristotelisme, meer en
meer gecombineerd met een toewending tot het Thomisme, en Michael Walzer die
zich in Spheres of Justice. A Defense of Pluralistism and Equality bezig houdt met
de verdeling van de sociale goederen.
Ik wil vanuit mijn standpunt enkele argumenten aandragen voor wat Whitehead
noemt 'reverence for their symbols', die elke traditie moet hebben. Wij leven eerst



GAMMA, JRG.5 NR.6 - DECEMBER 199838

echt in een gemeenschap wanneer wij de 'symbolische vormen' (naar een uitdruk-
king van Ernst Cassirer) die ons leven gestalte geven met anderen delen. Een eer-
ste manier om het extreme subjectivisme te overstijgen bestaat er dus in te zeggen
dat onze overtuigingen geenszins alleen maar 'de onze' zijn. Absoluut solipsisme
is een practische onmogelijkheid: ware het al realiseerbaar, het ware een geestes-
ziekte. De wereld waarin wij leven is principieel een gedeelde wereld. Alleen
omdat de wereld altijd reeds de wereld van anderen is - een cultuurwereld -
kunnen wij er ons zinvol in situeren. Daarom worden de coördinaten van onze
wereld ons overgeleverd van huis uit. Onze dierbaarste overtuigingen zijn natief
(om niet te zeggen naïef): we zijn erin geboren.
Volgens alle relativisten, en volgens David Hume, hun aller vader of grootvader,
zou het allemaal en kwestie zijn van custom and habit, van traditie, van overleve-
ring. En dat schijnt ook overeen te komen met wat wij rondom ons zien gebeuren:
ofschoon wij allemaal onze eigen overtuigingen hebben, zoeken wij toch steeds
ook medestanders. Eigenlijk is echte communicatie alleen mogelijk tussen mensen
die er grosso modo dezelfde opvattingen op nahouden. We begrijpen elkaar
zonder dat we teveel uitleg moeten geven. We delen blijkbaar dezelfde vooronder-
stellingen. Maar niemand van ons heeft exact dezelfde meesters gehad, dezelfde
boeken gelezen, dezelfde levenservaringen opgedaan. Zo wordt de particuliere
traditie waartoe wij behoren verder geparticulariseerd. Daarom denkt en voelt nie-
mand uiteindelijk hetzelfde als ik in mijn diepste binnenste. Maar dat binnenste is
geen 'binnen', het is de weerslag in mij van datgene wat ik mij in mijn concrete
situatie eigen gemaakt heb. Zo komt het dat wij ons toch kunnen thuisvoelen bij
mensen die tot onze levensbeschouwelijke familie behoren. Community of
discourse is een eigentijdse uitdrukking om over zo'n discussiegroep te spreken.
Elk volk denkt van zichzelf een beetje het centrum van de wereld te zijn,
etnocentrisme dus. Rorty pleit ervoor. Misschien hebben de kleine volkeren hier
een voordeel vergeleken bij de grote; het is evident dat zij de anderen niet de les
hoeven te lezen. Het was een geliefde uitspraak van Charles Hartshorne, wanneer
hij hier in Leuven verbleef: "De kleine volkeren zijn de meest beschaafde". (Zie
ook Darkness and the Light).

De laatste jaren heeft er zich een duidelijke wijziging voorgedaan in het filosofi-
sche klimaat: er is een grote reserve gegroeid t.o.v. de verlichting, en bij sommi-
gen zelfs een regelrechte afkeer. Indien onze meest dierbare overtuigingen niet
meer kunnen ‘claimen’ redelijk te zijn, hoe zullen we ze dan motiveren? Het soms
wat onthutsende antwoord is: zij behoeven helemaal geen motivering. "Waarom
bent u destijds met uw echtgenoot getrouwd? Waarom houdt u zoveel van Bachs
muziek? Wat trekt u zozeer aan in het Schotse berglandschap?" (H. Arts, Waarom
geloven in God? p. 8). Op die vragen antwoorden we niet met het aangeven van
redenen. Als we wat meer beslagen zijn in de analytische filosofie en Ian T.
Ramsey  of W. de Pater  gelezen hebben, kunnen we in het beste geval antwoor-
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den: Dat is een significante tautologie van het type-because I am I. Onze dierbaar-
ste overtuigingen en wijzelf, ze zijn niet van elkaar los te maken. Waarom wij iets
geloven schijnt helemaal niet te berusten op uitwendige redenen. Het naar redenen
zoeken zelf zou ons vertrouwen al verdacht maken. Als we redenen nodig hebben,
geloven we niet echt. De poging alleen al om overtuigingen te rechtvaardigen is
van meet af aan ten ondergang gedoemd. Indien wij onze overtuigingen proberen
rationeel te verantwoorden, getuigt dit reeds van een zeker wantrouwen, dat het zo
noodzakelijke vertrouwen vanbinnenuit ondermijnt. Wanneer ouders een privé-
detective huren om hun kinderen te volgen, wijst dit erop dat de vertrouwens-
relatie reeds gebroken is. Dit kadert in wat men technisch anti-foundationalism
noemt. Deze visie wordt gepopulariseerd door al degenen die er de nadruk op
leggen dat wij onze meest dierbare overtuigen juist ontvangen van en beleven in
gemeenschap. De quasi-existentialistische visie dat wij steeds opnieuw moeten
kiezen wie wij moeten zijn is ongerijmd. Voor de meesten onder ons is een
waardevol leven een leven dat beleefd wordt vanuit inzet en relaties (commitments
and relationships). Dit patroon van engagement en verbondenheid geeft ons leven,
zoals Bernard Williams ten overvloede betoogd heeft, diepte en karakter. En wat
iets maakt tot engagement is dat het hier juist gaat om iets wat wij niet elke dag
opnieuw ter discussie moeten stellen.

Een collega-niet-filosoof, aan wie ik het onderwerp van dit afscheidscollege
meedeelde, zag er helemaal geen moeilijkheid in: "De mens is een kuddedier, hij
is gehecht aan zijn overtuigingen omdat hij de massa volgt". (Whitehead spreekt
van psychology of the herd). Waarom is de mens - ook op cultureel gebied - vaak
een kuddedier? Waarom zou een groep mensen die tot een bepaalde cultuur beho-
ren grosso modo eensluidende overtuigingen en manieren van doen (of gedrags-
regels) hebben? In zekere zin is dit een kwestie van bepaling. Onder cultuur ver-
staan wij juist een geheel van vanzelfsprekendheden die ons zelfverstaan vorm ge-
ven en  ons - vooral - een leidraad aanreiken van dingen die we te doen en te laten
hebben. Het is dus vanzelfsprekend dat wij eerbied moeten hebben voor het
symbolisch universum waarin wij zijn grootgebracht. Rorty drijft de spot met de
ironicus die zich voortdurend zorgen maakt over de vraag of hij toevallig niet in
de verkeerde cultuur geboren is. Mijn standpunt is dat wij eerbied moeten hebben
voor onze overtuigingen - reverence for our symbols - niet omdat het onze
overtuigingen zijn of omdat ze nu eenmaal tot onze traditie behoren; nee, indien
wij gehecht zijn aan onze dierbaarste overtuigingen, dan is het in de eerste plaats
omdat zij ons toelaten to make sense out of it, omdat zij ons toelaten ons zinvol te
situeren in het geheel. Weltorientierung is naast Existenz-Erhellung volgens
Jaspers een belangrijke taak van de filosofie.

En nu kom ik tot mijn eigen dierbare overtuiging: Onze overtuigingen zouden ons
niet gedurende een lange tijd zinvol de weg kunnen wijzen in de wereld indien ze -
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ten minste in onze eigen ogen - niets met waarheid zouden te maken hebben. Onze
concrete overtuigingen - waaraan wij terecht gehecht zijn - zijn onze concrete weg
tot 'the finer experiences of mankind'. Of ietwat traditioneler: ze zijn onze vensters
op waarheid, goedheid en schoonheid.

Wereldbeeld als omvattende notie
Waren onze overtuigingen in onze eigen ogen onredelijk, ze zouden ook beteke-
nisloos zijn. Betekenis of zin - ook indien wij spreken van de zin van het leven - is
een cognitieve structuur die altijd ingebed is in een bredere context van gevoelens,
verstaan en overtuiging. Onze overtuigingen reiken verder dan wat wij strict geno-
men weten. Volgens Kant is opinie (of doksa) noch subjectief noch objectief vol-
doende; geloof of overtuiging is subjectief wel voldoende, maar objectief niet.
Weten is zowel subjectief als objectief voldoende. Indien wij alleen maar zouden
handelen in de wereld op grond van onomstootbare zekerheden, zouden wij er al
lang niet meer zijn. "Probability is the very guide of life", stelde bisschop Butler.

Het onderscheid tussen geloven in en geloven dat neemt niet weg dat geloven in
altijd ook een minimale vorm van geloven dàt onderstelt, en geloven dàt kan niet
zonder dat wij geloven dat wàt wij geloven waar is. In Über Gewißheit (hierna
UG) 617 zegt Wittgenstein: De mogelijkheid van een taalspel wordt door bepaalde
feiten bepaald. Als ik van iemand houd, neem ik aan dat ik met een mens van doen
heb en niet met een handig gemaakte robot. We nemen iets voor zeker aan, omdat
het past binnen dit ruimer geheel. “Es spricht alles dafür und nichts dagegen", zegt
Ludwig Wittgenstein. Hoe weten wij bijvoorbeeld zo zeker dat de aarde langer
bestaat dan wijzelf? UG 89: "Alles spricht dafür und nichts dagegen, daß die Erde
lange vor meiner Geburt..." Wittgenstein gebruikt om over dit geheel van vanzelf-
sprekendheden te spreken gepast de uitdrukking 'wereldbeeld'.

Herhaaldelijk spreekt hij in Über Gewißheit van 'Weltbild' (n. 94, n. 162, 167).
UG 94: “(Aber) mein Weltbild habe ich nicht, weil ich mich von seiner Richtig-
keit überzeugt habe. Sondern es ist der überkommene Hintergrund, auf welchem
ich zwischen wahr und falsch unterscheide”. UG 538 Das Wissen beginnt erst auf
einer späteren Stufe.” Van de overtuiging dat geen mens zich van de aarde verwij-
derd heeft, geldt: "Nichts spricht in meinem Weltbild für das Gegenteil."
Een wereldbeeld voor Wittgenstein heeft dus veel weg van een taalspel: (UG 559
Sprachspiel) “Es steht da, wie unser Leben”.

Hij geeft dus - terloops gezegd - een heel andere betekenis aan dan Heidegger in
zijn bekende tekst Die Zeit des Weltbildes. Voor Heidegger is 'wereldbeeld' een
typische schepping van de zeventiende eeuw: het is de wereld 'ins Bild gebracht'.
Dat is zeer eenzijdige en onterechte inperking van wat een wereldbeeld is.
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Wat Heidegger onder 'wereldbeeld' verstaat in Die Zeit des Weltbildes is bijna het
tegenovergestelde van wat Wittgenstein ermee bedoelt. Hier geef ik er de bredere
betekenis aan: het is de manier waarop wij aankijken tegen het geheel van de
werkelijkheid die ons omgeeft. Of volgens Van Dale, s.v. wereldbeschouwing:
"het geheel der voorstellingen en denkbeelden aangaande de wereld of het geheel
der denkbaarheden, en ook de daaruit voortkomende gezindheid en ethische
opvattingen".
Ons wereldbeeld heeft dus in de eerste plaats iets te maken met de manier waarop
wij de samenhang van alles beleven: "Meine Überzeugungen bilden ein System,
ein Gebaüde" (UG 102). Het is tegelijk een mensbeeld, een wereld- en een ik-
beeld. Of nog anders gezegd: het is een ik-beeld omdat het een wereld- en
mensbeeld is. Het is wat Merleau-Ponty noemt: de weerslag van 'notre expérience
du monde'.

De manier waarop wij ons thuis voelen in onze wereld - en de gevolgen die wij
daaruit trekken - bepaalt in ruime mate ons zelfverstaan, niet alleen op theoretisch
maar ook op praktisch gebied. Practische rationaliteit is noch louter conventioneel,
noch louter subjectief. Haar taak is 'to promote the art of life' (Whitehead in The
Function of Reason). 'Reasoning about practice' is volgens MacIntyre een
rationeel reflecteren op wat wij met anderen in gemeenschap kunnen en moeten
doen. Nadenken over hoe huizen moeten gebouwd worden is meehelpen om de
kennis te ontwikkelen over hoe huizen het best gebouwd kunnen worden. De
regels die de praktijk beheersen zijn er om doorbroken te worden, maar alleen
door hen die zo bekwaam geworden zijn op praktisch gebied dat zij het beter we-
ten dan degenen die voordien de regels gemaakt hebben. Dit is de manier waarop
praktijken zoals bouwkunst, schaakspel en ook natuurwetenschap vooruitgaan.

Grote moderne filosofen als Hume en Kant en ook de neopositivisten stelden dat
er geen weg zou zijn van is naar ought. Indien hiermee bedoeld wordt dat men
vanuit het feitelijk bestaan van bijvoorbeeld echtscheiding of moord niet kan en
mag besluiten dat die dan ook verantwoord zijn, dan spreekt dit wel vanzelf. De
ethiek houdt zich niet bezig met wat is, maar met wat moet zijn. Maar hieruit volgt
niet dat ons zicht op wat is geen invloed heeft op wat wij vinden dat zou moeten
zijn. Wat wij denken te moeten doen staat niet los van ons zicht op de wereld.
Het dogma van de onmogelijke overgang van is naar ought heeft zich zo lang en
zo sterk kunnen doorzetten omdat men eerst de natuur van alle zin en waarde ont-
daan heeft. Vanuit zo'n gereduceerde natuur - die louter partes extra partes is,
valueless, purposeless, merely the hurrying of matter - kunnen we natuurlijk niets
te weten te komen over wat wij moeten doen. Maar die opsplitsing tussen werke-
lijkheid en waarde is zelf een vooroordeel dat onder kritiek moet worden gebracht.
Wij beleven de werkelijkheid - in de ruimste zin van het woord - als een
betekenisvol geheel. Zeker, de zin ervan is ons niet totaal toegankelijk, en mis-
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schien is er zelfs geen totale, alles justifiërende zin. Maar daarom is het zoeken
naar de zin van het geheel juist zo boeiend. De wereld gelijkt meer op een stad, die
geleidelijk aan gegroeid is dan op de verwezenlijking van een vooraf gegeven
plan. De huizen staan er niet volgens een vooropgestelde blauwdruk, en ook staan
ze niet kriskras door elkaar. Een stadsplan geeft het meest voldoening indien het
organisch gegroeid is.

Die voormoderne wereldbeelden waren voor degenen die ze van huis uit meege-
kregen hadden zeer rationeel: ze lieten de mensen alleszins toe zich zinvol te
oriënteren in de wereld. De eisen die de mensen aan de waarheid van hun zicht op
het geheel stellen zijn heel verschillend. Aanvankelijk zijn ze met een heel globale
greep op de wereld en op hun omgeving tevreden. Maar dat is toch al heel wat. Zo
is de ontdekking van de loop der seizoenen een culturele doorbraak, van groter
belang dan de ontdekking van het wiel. Door inzicht te krijgen in de jaargetijden
kan de mens er zinvol op inspelen.

Toch is het waar dat deze voormoderne wereldbeelden ons heel irrationeel lijken.
Wij noemen ze mythisch, naïef, primitief. Maar is dat ook geen vooroordeel?

Hoe groot ons respect voor zogenaamd primitieve culturen en voor mythische
wereldbeelden ook moge zijn, voor ons zijn ze geen levende opties meer. Een
Sittlichkeit (in de Hegeliaanse zin) die gegrond is en tevreden is met haar eigen
particulariteit is voor ons onmogelijk, omdat er geen bewuste terugweg is uit de
filosofische reflectie. Misschien bedoelde Marx dat wanneer hij zei dat wij niet
kunnen terugkeren tot de omstandigheden van de oude Grieken omwille van hun
'naïeviteit'. Wij hebben het naïeve geloof verloren dat ons zou toelaten dat wij
ermee zouden instemmen dat de gemeenschap onze doeleinden bepaalt.

Als wij gehecht zijn aan bepaalde praktijken  - bij voorbeeld het recht van elkeen
op een minimum aan geneeskundige verzorging - dan is het omdat wij van oordeel
zijn dat die sociale praktijk gestalte geeft aan bepaalde eisen die wij stellen aan het
rechtvaardig samenleven in gemeenschap. Wij denken dan goede redenen te heb-
ben om de waarden aan te hangen die intern zijn aan deze praktijken, maar wij
zelf zijn het die die waarden aanvaarden of verwerpen. We aanvaarden ze niet
louter als gegeven.  Het zijn in zekere zin waarden die aanvankelijk alles behalve
vanzelfsprekend waren. Ze werden voor het eerst naar voren geschoven door
hoofdzakelijk religieuze mensen, die zich vanuit hun zicht op de mens inzetten
voor de zieken en de pelgrims. Zo ontstonden 'des hotels-Dieu'. Denk maar aan
het hospice van Beaune. Vanuit een profetisch appèl werd de maatschappij
geleidelijk opgeroepen om die alles behalve vanzelfsprekende waarden tot de hare
te maken. De waarden die zo genaamd intern zijn aan een bepaalde cultuur zijn dit
niet altijd geweest. Ze zijn intern geworden; ze zijn geïnterioriseerd of
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geïnternaliseerd, zoals men nu zegt. Daarom krijgen bepaalde waarden en normen
die lang genoeg in een gemeenschap gegolden hebben een aura van vanzelfspre-
kendheid en onaantastbaarheid. Maar dat bepaalde opvattingen en gedragingen
vanzelfsprekend geworden zijn, behoedt ze niet tegen verandering. De zogenaam-
de interne justificatie van een sociale praxis - dat is wat wij nu eenmaal doen - is
in feite het gevolg van de internalisering van heersende normen en waarden.

Daarom is het ook mogelijk dat wij van oordeel zijn dat, op een bepaald moment,
bepaalde communautaire praktijken niet meer - of onvoldoende - gestalte geven
aan onze ethische minimumeisen. De vrijheid om onze waardeoordelen te herzien
berust juist op het belang van de projecten en taken die we op ons genomen
hebben. Niet onze vrijheid, maar wat wij met onze vrijheid nastreven, is het
belangrijkste voor ons: en juist omdat onze idealen in onze eigen ogen zo belang-
rijk zijn kan het gebeuren dat wij van oordeel zijn dat op een bepaald ogenblik die
idealen aan verfijning en zelfs herziening toe zijn. Omdat wat wij voor waardevol
houden zo belangrijk is voor ons, moeten wij de vrijheid hebben de manier waarop
de gemeenschap concreet gestalte geeft aan ons waardeaanvoelen onder kritiek te
kunnen brengen.

Freedom of revision
Wij kunnen nooit zonder meer vrede hebben met onze overtuigingen, hoe dierbaar
die ons ook zijn. Soms is het nodig, juist om trouw te zijn aan onze diepste
intuïties, onze overtuigingen bij te stellen en desnoods te veranderen. Dat is vooral
het geval wanneer wij geconfronteerd worden met andere overtuigingen.

1. Bijvoorbeeld wanneer we gaan reizen. In de laathellenistische periode breekt
het cosmopolitisme door. Hiermee gaat dikwijls een zeker relativisme gepaard.
Wereldreizigers en internetters worden zeer gastvrij voor andere vormen van
religie en andere vormen van gedrag.

2. Verder, wanneer wij geconfronteerd worden met andere vormen van wijsheid,
en vooral met andere en beter geaccrediteerde vormen van weten. Dit is in onze
cultuur gebeurd toen de Middeleeuwse synthese uiteenviel en de positieve weten-
schappen de kop opstaken. Dit heeft een duidelijke mutatie binnen de religie
teweeggebracht (Zie hierover Glauben und Wissen van Hegel). Omdat het traditio-
nele geloof in contact getreden is met het nieuwe weten van de positieve
wetenschappen is het uit de wereld weggetrokken en heeft het zich opgesloten in
de sfeer van de inwendigheid. Dat is volgens Hegel de aanloop tot het ontstaan
van het protestantisme, de 'wending' tot de inwendigheid.
Tegen het zichzelf verantwoordende weten is uiteindelijk geen enkele overtuiging
opgewassen. Geleidelijk leren mensen kritische vragen stellen in verband met hun
dierbaarste overtuigingen. Zo ontstaat de culturele praxis van zich rekenschap
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geven van zijn overtuigingen. Hogere culturen zijn 'argumentative cultures' (A.
MacIntyre). Het zijn culturen waarin argumenten grotere geldingskracht hebben
dan overtuigingen. En dat is een beslissende vooruitgang van de beschaving.
Wanneer een "moral culture has become selfquestioning", dan is er 'a new set of
standards': dan oordelen we niet meer alleen vanuit ons eigen standpunt, maar dan
hebben we ook aandacht voor het standpunt van de ander (rival standpoint).
"Philosophy itself comes to the scene by asking sufficient good reasons, i.e. by
moving beyond the rhetoric of assertions and counterassertions", zegde Alasdair
MacIntyre tijdens het jongste wereldcongres van filosofie te Boston. Wij hebben
behoefte aan een "common ethics of inquiry": wij moeten de mogelijkheid open-
houden dat er méér waarheid te vinden is in een ander standpunt dan in het onze;
dat is de voorwaarde die we moeten stellen om ons eigen standpunt redelijk te
achten. Het veronderstelt de vrijheid om de tegenpartij de kans te geven met
rationele argumenten aan te komen. 'Freedom of revision' is dus een allereerste
vereiste indien wij in wisselende omstandigheden willen trouw blijven aan onze
diepste overtuigingen. Sterker nog, in de mate dat een gemeenschap gedurende
zekere tijd bepaalde waarden in concrete instituties en praktijken gestalte heeft
gegeven, zal op een zeker moment de behoefte gevoeld worden om bepaalde
praktijken - juist in naam van de vooropgestelde waarden - aan een kritisch
onderzoek te onderwerpen.

Neem nu bijvoorbeeld het toekennen van gelijke rechten aan zogenaamde natuur-
lijke kinderen. Gedurende vele jaren vonden zeer ethische mensen dat zij waarden
zoals het instituut van het huwelijk het best beschermden door aan kinderen die uit
een buitenechtelijke verhouding geboren werden niet dezelfde rechten toe te ken-
nen als aan de zgn. wettige kinderen. Hoe komt het dat juist ethisch voelende men-
sen na verloop van tijd het met die heersende praxis in de gemeenschap niet meer
eens zijn? Niet omdat de gehele gemeenschap die heersende praxis niet meer
geldig acht. De meeste mensen zijn aanvankelijk immers van oordeel dat het
gelijkstellen van wettige en natuurlijke kinderen een achteruitgang betekent van
respect voor het huwelijk. Ze vrezen zelfs dat deze praktijk de buitenechtelijke
verhoudingen zal aanmoedigen. Toch is er nu vrijwel niemand meer die een lans
zou willen breken voor die voor ons evidente vorm van discriminatie, die nochtans
zeer lang geheerst heeft. Een soortgelijke argumentatie zou kunnen gemaakt
worden in verband met de rechten van de vrouw, van het kind, juridische erken-
ning van alternatieve samenlevingsvormen enz. Hoe diep wij ook geworteld zijn
in een sociale praxis, we zijn toch van oordeel dat wij in staat moeten zijn om ons
af te vragen of die praktijken werkelijk waardevol zijn, en meer bepaald of zij
onze gehechtheid aan de oorspronkelijke waarden waarin die sociale praxis
ingebed is nog wel gestalte geven.
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Er zijn interessante parallellen te maken tussen de overgang van een oud naar een
nieuw paradigma (in de lijn van Kuhn en Lakatos) en wat gebeurt op het gebied
van de cultuur.

1. Vooreerst is er de manier waarop in de wetenschappen een oud paradigma
verlaten wordt voor een nieuw. Het nieuwe paradigma moet in staat zijn minstens
zoveel te verklaren als het oude en moet nog bijkomende verklaringskracht heb-
ben. Thomas Kuhn merkt op in The Structure of Scientific Revolutions: "[nieuwe
paradigma's] ...usually preserve a great deal of the most concrete past achieve-
ment and they always permit additional concrete problem-solutions besides". Het
waardevolle dat Thomas Kuhn over het probleem van de 'paradigm shift' gezegd
heeft, is dikwijls eenzijdig geïnterpreteerd. Het is niet zo dat wetenschappelijke
theorieën elkaar gewoon opvolgen, zonder enig innerlijk verband.  Zelfs critici
van de waarheid-als-adaequatio, zoals Richard Rorty, aanvaarden impliciet dat
niet gelijk welke theorie dezelfde aanspraken op waarheid kan maken. Wij moeten
"the normal scientific discourse of our day" op een tweevoudige wijze
beschouwen (bifocally), "both as patterns adopted for various historical reasons
and as the achievement of objective truth, where 'objective truth' is no more and
no less than the best idea we currently have about to explain what is going on"
(Rorty, The Mirror of Nature, p.385). Wetenschappelijke theorieën worden aan-
vaard om allerlei culturele en historisch bepaalde redenen. Maar de paradigma's
die de hedendaagse wetenschappen aankleven zijn niet willekeurig: het zijn de
beste die wij hebben om uit te leggen wat er in de wereld gebeurt. Indien wij dus
een wetenschappelijke theorie verkiezen boven een andere moet dit wel zijn
omdat ze ons een betere greep toelaat op de werkelijkheid en méér op de waarheid
gelijkt. (Dat is de verisimilitudo, waarvoor Popper een lans gebroken heeft.)

2. Is er ook sprake van de noodzakelijkheid van een 'freedom of revision' op het
gebied van de godsdienst en van de filosofie? Ongetwijfeld. Whitehead zegt dat de
religie haar kracht slechts zal terugwinnen indien zij verandering op even positie-
ve wijze tegemoetziet als de wetenschappen: "De vooruitgang van de religie wordt
bepaald door het afwijzen van afgoden. Tevredenheid met de heersende godsbeel-
den is het kenmerk van afgodendienst" (Adventure of Ideas, p. 11).

In het debat tussen descriptive metaphysics en revisionary metaphysics (geïntro-
duceerd door P.F. Strawson) leidt 'freedom of revision' als vanzelf naar een
'revisionary metaphysics'. Een filosofie die alles laat zoals het is, schiet duidelijk
tekort. Dat is mijns inziens de reden waarom de analytische filosofie zo hyper-
gesofisticeerd is en zo weinigzeggend; zij mist speculatief élan. Filosofie is niet
"the statement of the obvious", maar "the endeavour to frame, the best one can, a
system of general ideas in terms of which every element of our experience can be
understood" (A.N. Whiteheads definitie van speculatieve filosofie).
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De taak van de filosofie in een universitaire setting moet zijn "to unfit our students
for the contemporary world" (MacIntyre). Of, zoals Guy Tegenbos betoogde in De
Standaard van 12 november jl.: ”De universiteit heeft tot taak twijfel te zaaien,
kritiek en zelfkritiek te oefenen, het maatschappelijk en politiek debat te voeren,
uitdagende voorstellen te formuleren. Dat doet ze veel te weinig”.

Filosofie moet het hebben van het scheppen van concepten. (Cfr Deleuze, Qu'est-
ce-que la philosophie?) De concepten van de filosofie zijn niet dè concepten van
dè menselijke geest - een Kantiaanse illusie. En evenmin de concepten van de
omgangstaal. Wat nodig is, is het vrije spel van de imaginatie.

Als een symbolische discussiegroep er niet in slaagt om eerbied voor haar tradities
te combineren met de vrijheid om ze creatief te herscheppen, dan moet zij
"ultimately decay, either from anarchism or from a life stiffled by useless
shadows". Een cultuur die geen eerbied kan opbrengen voor haar symbolen en
losgeslagen geraakt van haar wortels kan in een periode van decadentie terecht
komen. Huizinga spreekt over "die eindperioden, waarin het cultuurleven der hoge
kringen bijna geheel tot gezelschapsspel is geworden".

Onze tijd komt in vele opzichten overeen met de laathellenistische periode: een
hoge, zeer gesofisticeerde cultuur, die niet meer in staat is zich voldoende creatief
te herbronnen om de levenskracht van de 'barbaren' het hoofd te bieden. Durkheim
ziet de intellectuele wortels van perspectivisme en relativisme in een verhoogde
vorm van wat hij noemt anomie ( normlessness). Hij ziet het gebeuren wanneer op
het einde van de 19de eeuw de tradionele vormen van sociale relaties uit elkaar
vallen. Anomie, zoals het door Durkheim gekarakteriseerd wordt, is een tekort,
een teloorgaan van verbondenheid met de sociale instituties waarin de normen die
vanuit de traditie overgeleverd werden een uitdrukking vonden.

Wat Durkheim niet kon voorzien was, dat er een tijd zou komen dat de anomie de
status zou krijgen van een verworvenheid en van een beloning voor een zelf dat
door zich vrij te maken van tradities en van het sociale weefsel van zichzelf de
indruk zou krijgen dat het geëmancipeerd was.

Het anarchische element is van belang voor de filosofie, maar het mag niet worden
losgemaakt van de controle door de rede. Als het zijn eigen weg gaat, dan komt de
filosofie tot haar einde. Ik heb in mijn leven twee soorten thesisstudenten gekend:
de ene moest ik aansporen tot speculative boldness, de andere tot de zelfdiscipline
van het anarchische element, de rede.
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Het thema van het einde van de filosofie wordt dikwijls in verband gebracht met
Nietzsche. Het anarchische element is bij Nietzsche op zodanige manier aanwezig,
dat het de filosofie zelf aan stukken doet springen. MacIntyre geeft de positie van
Nietzsche als volgt weer:

"Met Socrates moet je niet argumenteren. Je moet hem weglachen. Je moet lachen
om zijn lelijkheid en zijn slechte manieren. Een dergelijk  hoongelach als ant-
woord op de dialectiek komt voor in de aforistische passages van Nietzsches
Götterdämmerung.  En het gebruik van aforismen zelf is instructief. Een aforisme
is geen argument. Gilles Deleuze noemde het een "spel van krachten, iets waar-
door energie wordt overgedragen, eerder dan dat men komt tot een conclusie" (zie
zijn Pensée nomade).

Een traditie kan ook vastlopen omdat zij verder gaat met antwoorden te geven op
problemen die allang niet meer bestaan. Dit is een gevaar dat filosofie in onze
contreien minder bedreigt. Ik moet er hier dan ook niet op ingaan. Toch heb ik de
indruk dat wij in ons filosofie-onderricht problematieken meesleuren die reeds
lang uitgediend zijn. Een rijtje van zulke 'lijken in de kast' zijn m.i.: het
wetenschappelijk materialisme, de opdeling van onze ervaring van de werkelijk-
heid in primaire en secundaire kwaliteiten, de 'vicious separation' tussen een
zelfgenoegzame statische volmaaktheid en een louter vergankelijke wereld, het
strikte metafysische determinisme, en - zoals Merleau-Ponty zegt - "une théologie
qui n'a pas fait un pas depuis Leibniz".

Ik wil aansluitend bij dit gezegde van Merleau-Ponty tot slot nog even zeggen hoe
die sleutelzin van Whitehead perfect past op mijn meer dan veertig jaar bezig zijn
met de wijsgerige godsvraag.
Het woord ‘God’ hoort m.i. thuis in een religieuze traditie en niet in de eerste
plaats in de filosofie. Er is godsdienst "omdat er vuur uit de hemel gevallen is",
zoals de Nederlandse godsdienstfilosoof Van Beek zegt. Wat het judeo-
christianisme betreft zijn de stichtende ervaringen van Mozes (Exodus 3,14) van
doorslaggevend belang. God laat zich kennen als de God van Abraham, Isaac en
Jacob. Dit wil zeggen: God is in de eerste plaats gekenmerkt door een particuliere
relatie tot concrete mensen. Het is voor mij een mooie ontdekking geweest, op
grond van een louter technische theorie van de referentie (zie mijn artikel over De
referent van het woord ‘God’, in Bijdragen) dat wij niet moeten vertrekken van
een descriptieve definitie van God, maar dat wij moeten terugkeren naar de plaats
waar basiswoorden zoals God in onze cultuurkring hun oorspronkelijke betekenis
gekregen hebben. Deze foundational experiences doorbreken dikwijls de routine
van de heersende communal religion. Wat de profeet of de godsdienststichter
ervaart in private staat niet zelden haaks op de communal religion. Daarom zijn
grote godsdienststichters en profeten fundamenteel eenzaam. Zij vertrekken welis-
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waar vanuit de overgeërfde vanzelfsprekendheden, maar breken die open in naam
van een grotere algemeenheid. Hun solidariteit is er geen met 'the psychology of
the herd'. Hun inzichten streven naar een grotere algemeenheid. Hun solidariteit is
er een met de bredere wereldgemeenschap. Wat zij zeggen heeft vèrdragende
waarheidsaanspraken. Het is in beginsel een licht dat elke mens verlicht die in de
wereld komt. God is hun getuige, eerder dan traditie of een menselijke autoriteit.
Op hun manier anticiperen zij reeds de ideale communicatiegemeenschap
(Habermas). De bijbel is volgens Whitehead "by far the most complete account of
the coming of rationalism into religion". "A rational generality was introduced
into religious ideas. Thus rational criticism was admitted in principle.” (Religion
in the Making). Wat doorklonk in particuliere ervaringen wordt nu de leidraad bij
het ontwerpen van een totaalzicht op de wereld (de scheppingsleer) en van 'a
coherent way of life'. Dat is wat Whitehead verstaat onder 'religion seeking a
metaphysics'. Deze tendens willen stoppen is de ondergang van de religie wanneer
zij zich moet handhaven in een argumentative culture. Het christendom heeft het
voordeel dat het de confrontatie met de verlichting niet helemaal ontlopen is.
Mohammed Arkoun zegt dat ook de islam behoefte heeft aan vrijplaatsen waar de
religie aan kritische reflectie kan worden onderworpen. Ik zie hier een heel
belangrijke taak weggelegd voor katholieke universiteiten, en een manier waarop
ze dienstbaar kunnen zijn aan andere centers of learning.
Wat volgens Anselmus geldt voor het geloof, geldt voor het gehele leven: fides
quaerens intellectum: overtuigingen op zoek naar inzichtelijkheid. Daaraan ben ik
echt gehecht. Collingwood zegt in dit verband: "to add understanding to faith
means revealing faith to itself, teaching what it is and what it believes. [..}Reason
is nothing but faith cultivating itself.”

Zo'n programma is de taak van een heel leven. Wat ik hier gezegd heb is al te
schematisch, al te programmatisch. Op het einde van de Dialogues zegt Hume met
een zekere weemoed dat het toch jammer is dat wij niet méér weten over zo'n
prachtig onderwerp: "Some astonishment indeed will naturally arise from the
greatness of the object: Some melancholy from its obscurity: Some contempt of
human reason, that it can give no solution more satisfactory with relard to so
extraordinary and magnificent a question" (einde van de Dialogues concerning
Natural Religion). Hoe dan ook, over zulke problemen nadenken maakt het leven
de moeite waard, zoals een studente mij eens zei na een college voor de groep van
European Studies. Je zou wensen dat je je alleen daarmee zou moeten bezighou-
den. En dat je wat meer tijd zou hebben om mystieke teksten te lezen en wat te
bidden. Op een zekere dag vind je de job van je leven. En dan ben je weg
natuurlijk.

Dank u wel.
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I. VARIATIE OP EEN THEMA
Benedict M. Broere

"Het vormen van variaties op een thema is waar creativiteit werkelijk op
neerkomt." - Douglas R. Hofstadter7

TATATATAAAAA, TATATATAAAA, tatatata-tatatata-tatatata, tatatata-
tatatata-tatatata,  tatatataaaaata,  tatatataaaaata,  TaTaTaTaaTaaaaTieeeeeee:
TA TA TA TAAAAAAA.." Ludwig van Beethoven, Symfonie Nr. 5 c-moll  op. 67

"Het eeuwige leven is als een kind; spelend als een kind, schakend (als een
kind); het koningschap is aan een kind. " - Heraclitus8

Variatie, bewuste doelgerichte variatie, is de kortste weg van eenvoud naar
universum. Variatie is de manier om met iets heel eenvoudigs als thema, als
vanuit een niets geheel een wereld tot bestaan te brengen. Met variatie kan je
bijvoorbeeld een eenvoudig ab uitbreiden tot: a-b-a of a-b-a-b of b-a-b-a. Ook
zijn er complexer variaties mogelijk als bijvoorbeeld:

           b-a-b(a-b-a)b-b-a, of:
           ab-ba(ab-b-ba[baa]bab[ba]bba), of zelfs:
           ab-ab(ab[ab-ba{ba-b}ba]aa)aab[ba-ba]aa-bab)abba-ab-aba.

Het komt erop neer dat je de elementen van een bepaalde grondvorm telkens
herhaalt in allerlei combinaties. Je bedenkt niet slechts aaaaaa of bbbbbbbbb,
maar bijvoorbeeld abbabba, baab, abbb, enz.

 Daaropvolgend kun je vanuit het eenvoudige thema ab grondvormen bedenken
die iets minder eenvoudig zijn, bijvoorbeeld: abab en baba. Waarmee dan
nieuwe combinaties te bedenken zijn, als bijvoorbeeld:

           abab-baba-abab-abab, baba-baba-abab(baba-abab)abab of:
           baba(abab-baba[abab-abab-abab]baba)baba-abab(abab-abab).

 Je kan ook regels bepalen volgens welke bepaalde combinaties plaats zullen
vinden. Bijvoorbeeld de regel dat een grondvorm met als laatste letter een a
(resp. b) alleen gecombineerd mag worden met een grondvorm waarvan de
eerste letter een b (resp. a) is. Dit betekent dus dat bij de afgeleide grondvormen
abab-baba niet mag, maar abab-abab wel, en baba-baba ook. Nogal onvruchtbaar

                                                          
7 William H. Calvin, De rivier die tegen de berg opstroomt. Een reis naar de oorsprong van de aarde
 en de mens, Bert Bakker, Amsterdam, 1993, p. 506.
8  Heraclitus, Fragmenten, bezorgd, vertaald en toegelicht door J. Mansfeld, Atheneum-Polak&Van
   Gennep, Amsterdam, 1987, fr. 122
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dus. Echter bij gekozen grondvormen aba, bab en abb gaat het al beter. Mogelijk
zijn dan bijvoorbeeld:

     abb-bab-abb-aba-bab-aba-bab-abb-abb,
     abb-bab(abb-aba-bab)abb-aba,
     aba-bab-aba-bab-abb-aba, enzovoort.

In variatie kan je dus I: combineren, II: afgeleide grondvormen bedenken, en III:
regels bepalen betreffende wat wel en wat niet mag bij het combineren. Als je dit
dan serieus aanpakt, echt aan de gang gaat, met fantasie en planning en verbeel-
dingskracht, dan wordt al snel duidelijk dat dit kan leiden tot een verbazing-
wekkend uitgebreid, divers en complex geheel: een wereld die is opgebouwd uit
combinaties die zijn opgebouwd uit combinaties die op hun beurt weer zijn
opgebouwd uit combinaties, enzovoort.

Meer regels en fijnafstemming
Voor alle combinaties in die wereld zijn er nog andere regels te bedenken dan die
je al gekozen hebt. Bijvoorbeeld de regel dat combinaties opkomen, zich
ontwikkelen en weer verdwijnen, zodat verbetering mogelijk is, en toewerken naar
een bepaald doel. Het is dan mogelijk niet slechts de combinaties zelf te
verbeteren, maar gehele samenhangen van combinaties, binnen de nog grotere
samenhangen van combinaties, enzovoort.

Verder kan je bijvoorbeeld bepalen dat de combinaties ten opzichte van elkaar een
bepaalde positie innemen, vanwaaruit zij elkaar kunnen beïnvloeden, samenwer-
ken en met elkaar een grotere combinatie kunnen vormen of elkaar juist
beconcurreren en bestrijden.

Andere regels betreffen bijvoorbeeld de inwerking van de meer specifieke regels
op de diverse niveaus in het geheel van de delen en gehelen van combinaties: Is
dit van boven naar beneden of juist andersom, bottom-up. Of is dit meer van opzij,
dat de verschillende delen en gehelen elkaar zijwaarts beïnvloeden?

En uiteraard zal van tevoren doordacht moeten worden wat het gezamenlijk resul-
taat zal zijn van de regels en grondvormen en combinaties. Want als deze wereld
eenmaal in gang is gezet, ongeveer zoals een orkest begonnen is met de uitvoering
van een concert, dan zullen echt grote aanpassingen niet meer mogelijk zijn.
Waarmee er gekeken moet worden naar mogelijkheden van bijsturing in de
voortgang van de diverse complexe processen. Wat dan resulteert in een wereld
die deels zijn eigen gang gaat en deels gestuurd wordt richting een uiteindelijk te
bereiken doel.

Deze wereld verschijnt aldus bepaald als een groot in ruimtetijd zich ontwikkelend
complex van combinaties (of expressies, eenheden van schepping) dat zich  vol-
gens bepaalde regels ontwikkelt en dat - ondanks zijn enorme complexiteit - te
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herleiden is tot eenvoudige grondvormen, die te herleiden zijn tot nog eenvoudi-
ger grondvormen, die weer terug te voeren zijn tot uiteindelijk een ab.

Variatie, variatie
Dus op basis van zoiets simpels als ab is het mogelijk een enorme complexiteit op
te bouwen. Een wereld die bestaat in de volgende samenhang:  ab-variatie-regels-
grondvormen-complexiteit.  Het  is een samenhang die neerkomt op het vanuit een
eenvoudig principe in variatie ontwikkelen van regels en grondvormen en
combinaties, en vandaaruit van een heel universum. Deze variatie-idee is niet
nieuw; ze komt op diverse plaatsen naar voren,  getuige de volgende citaten:

 "De natuur gebruikt hetzelfde basisidee telkens opnieuw in allerlei situaties." -    
John D. Barrow9

"Een Legodoos,  dat is een schepping waar kinderen wat mee kunnen,  een einde-
loze bron van mogelijkheden.  Zo ziet Gods schepping eruit. De muzieknoten
zaten erin, de letters van het alfabet, de kleuren van het palet. Onuitputtelijk zijn
de symfonieën die eruit gemaakt kunnen worden." - A. van den Beukel10

"De evolutie is nòch een wedstrijd vrije stijl met het toeval als enige variabele,
nòch de uitvoering van een star, van tevoren nauwkeurig vastgelegd computer-
programma. We zouden haar eerder met  het componeren van klassieke muziek
kunnen vergelijken, waarbij de componist zich aan de regels van de harmonie en
de structuur van de diatonische toonladders moet houden - factoren die evenwel
ruimte laten voor het scheppen van een schier onuitputtelijk aantal oorspronkelij-
ke werken; of met een partij schaak, waarbij de vaste regels gevolgd moeten
worden die een niet minder groot aantal  variaties toelaten." - Arthur Koestler11

"In elk spel heeft men steeds vaste regels, vaste wetten, maar binnen deze regels
zijn eindeloze variaties mogelijk. Bij de huidige  stand van de wetenschap doet de
wereld zich aan ons voor als een reusachtig geheel waarin vaste wetten gelden,
maar waarin ook  ruimte is voor spontaneïteit en vrijheid. "-  Manfred Eigen12

De Logos: kernidee in het denken
Variatie op een thema is een fundamenteel kenmerk van de wereld om ons heen,
zo lijkt het. Overal is er de suggestie van variatie op eenvoud; dat alle bomen de
variatie zijn op de idee 'boom', dat alle planten en dieren en mensen variaties zijn
op de idee 'organisme', dat alle moleculen in alle planten, dieren, planeten enz.
variaties zijn op de idee 'molecuul', dat alle atomen variaties zijn op de idee

                                                          
9  John D.Barrow, Theorieën over alles, Contact, Amsterdam/ Antwerpen, 1992, p.257.
10 A. van den Beukel, De dingen hebben hun geheim, Ten Have, Baarn, 1994, p. 73.
11 Arthur Koestler, De Menselijke Tweespalt, De Nederlandse Boekhandel, 1981, p. 180.
12 Max Wildiers, De muziek der sferen. Vier opstellen over wereldbeeld en cultuur, De Nederlandse
   Boekhandel, AntwerpenlAmsterdam, 1983, p. 146.
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'atoom', en dat alle ideeen zoals 'boom', 'organisme', 'molecuul' en 'atoom' weer
variaties zijn op eenvoudiger ideeën zoals bol en kubus, spiraal, driehoek, enzo-
voort.

Het lijkt erop dat het allemaal variatie is op eenvoudige vormen, die op zich weer
variaties zijn op eenvoudiger vormen, die de variaties zijn op nog eenvoudiger
vormen enzovoort,  tot je uiteindelijk terechtkomt bij een meest eenvoudig princi-
pe, dat in zichzelf toch nog rijk genoeg is om potentieel de informatie te  bevatten
die noodzakelijk is voor de expressie van het universum om ons heen. Dit principe
doet denken aan de Idee der Ideeën of de Logos.

Mogelijk voortbordurend op een idee uit de Egyptische mythologie, bekend als
Maät, de godin van de waarheid, gerechtigheid en orde van het universum13, of
misschien doordenkend op het wijsheidsbegrip uit de joodse religie: "Met wijsheid
heeft JHWH de aarde gegrond, met inzicht de hemel gewelfd; naar zijn kennis
rollen de zeeën aan, en druppelen de wolken van dauw14 - brengt de Griekse
filosoof Heraclitus (530-470 v.C.) deze idee voor het eerst naar voren als hij
sprekend van een Logos, een samenhang15, inzicht, tevens eenheid van tegendelen
zegt: "Er is slechts een wijsheid: op voet van vertrouwdheid te staan met het
inzicht [Logos], dat overal alles bestiert[…]Verbindingen: gehelen en geen gehe-
len,  samenkomend zich afzonderend, samenklinkend uiteenklinkend; uit alles één

                                                          
13   Richard Cavendish (red.), Spectrumatlas van de mythologie, p. 109.
14   Bijbel, Salomon, Spreuken 1: 19-20.
15   Zie: Charles Vergeer, Op de grond geschreven. Over het begin van de filosofie, Damon, Best, 1996,
     p. 44 e.v. "De logos toont ons de zinvolle samenhang, de betekenis van het geheel wordt door de
     logos blootgelegd."
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en uit één alles. […]Het strijdige samenkomend en uit het zich afzonderende de
schoonste harmonie."16

De filosofie van Heraclitus is bewaard gebleven in slechts fragmenten in het werk
van anderen. Niettemin is zijn denken van grote invloed gebleken. Met name zijn
logosidee speelt een hoofdrol in de geschiedenis van het Europese denken. Zo zijn
verwante ideeën te vinden bij onder andere:
Plato (± 427-347 v.C.),
die het concept poneert van de Ideeën (algemeen, abstract, o.a. wiskundige ideeën)
en de Idee van het Goede (werelddoel, wereldrede, wereldoorzaak); bij

Aristoteles (384-323 v.C.)
die de methode (onderzoek, logica, klassificatie, enz.) uitwerkt om tot deze Ideeën
te komen althans tot algemene kennis, en die eveneens spreekt van een opperste
Idee, die der goedheid, één met het werelddoel, tegelijk wereldoorzaak en wereld-
rede); bij de

Stoïcijnen (± 300 v. C. - 500 n. C.)
die de Logos interpreteren als godheid en wereldwet; bij

Philo Judeas (± 30 v. C. - 40 n. C.)
die de Logos interpreteert als eenheid van alle ideeen en wereldscheppende
krachten; bij

Origenes (± 240 n.C.)
die de Logos ziet als 'Idee der ideeën', waarnaar God alle geesten schept, met als
hoogste idee de Heilige Geest, en met Christus als incarnatie ervan ( "Het Woord
is vlees geworden."17); bij

Plotinus (± 204-269)
die spreekt van het Ene vanwaaruit emaneren het Intellect (dat dan meervoudig
wordt door differentiatie in vormen en in individuele geesten) en de Ziel (die
meervoudig wordt door in alle dingen te zijn); en bij

Johannes Scotus Eriugena (± 850n. C.)
die de Logos ziet als geschapen door God, 'het woord dat alle ideeën van al het
geschapene in zich bevat, en de scheppende en geschapen natuur is'.18

Misschien beïnvloed door laatstgenoemde, maar zeker doordenkend op Griekse
ideeën, zoals die in de 9e t/m de 13e eeuw becommentarieerd en verder doordacht
                                                          
16 Heraclitus, Fragmenten,  bezorgd,  vertaald  en  toegelicht  door  J.  Mansfeld, Atheneum- Polak&-
    VanGennep, Amsterdam, 1987, fragmenten 41, 45 en 46.
17 Bijbel, Johannes 1:14.
18  Prof.  R.  Casimir, Beknopte geschiedenis der Wijsbegeerte,  Wereldbibliotheek 1932.
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zijn door een reeks van Arabische filosofen - Alkindi, Alfarabi, Avicenna,
Averroës'19 - wordt het  logosconcept verder uitgewerkt door de Spaans-Moorse
filosoof  Ibn al Arabi (1165-1240) die deze idee als volgt definieert: "Het is een
zijnde dat noch bestaat (zoals God bestaat, absoluut), noch niet bestaat (zoals de
geschapen wereld bestaat, in afhankelijkheid van God); dat tijdelijk noch eeuwig
is (maar deel heeft aan beide, en strikt logisch genomen aan het universum
voorafgaat); dat deel noch geheel is (maar beide categorieën constitueert); en dat
toe- noch afneemt in die zin: het vermenigvuldigt zich met de vermenigvuldiging
der bestaansvormen en deelt zich in Gods denken, maar blijft aan zichzelf
gelijk."20

Weer  later,  eind  Middeleeuwen,  formuleert Nicolaus  Cusanus (1401-1464) de
volgende mooi beknopte definitie, die klinkt als een onoplosbaar raadsel, maar
waarin de Logos wordt getekend als een scheppende idee, tegelijk begin, bron en
doel van alles: "Wat op absolute wijze is, is dat wat alles is, de absolute oorsprong
in alles en het doel van de dingen en de essentie." Waarbij dan tevens bedoeld
wordt een vorm van informatie met daarin vereend de veelheid aan informatie die
in de wereld is uitgedrukt, want Cusanus vervolgt met: "Daarin is al wat is op de
eenvoudigste en ononderscheiden wijze zonder veelheid het absolute
maximum zelf, zoals de oneindige lijn alle figuren bevat."21

Op ongeveer gelijke wijze spreekt Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646-1716)
nog op de drempel van de moderne tijd, van een absolute Logos, van een God die
tegelijk wet is en die de basis vormt van een universum van essenties, zoals die
uitgedrukt worden in de schepping, de wereld van de existenties.22

Logos = het Woord = God
In deze historische schets is het opvallend dat in tegenstelling tot de islamitische
wereld, waar de filosofie door de kritiek van de theoloog Alghazali uiteindelijk
onmogelijk wordt23, het logosconcept in de joods-christelijke en Griekse denk-
wereld (van Europa) steeds weer opnieuw onderwerp van origineel denken wordt.

Een belangrijke rol zal hierbij gespeeld hebben de aanwezigheid van deze
kernidee in Het Nieuwe Testament: "In den beginne was het Woord, en het Woord
was bij God, en het Woord was God."24 Voeg daarbij  de invloed van de vooral
door Aristoteles geïnitieerde Griekse rationaliteit - zoals overgebracht via oude
                                                          
19  Zie: Jan Bor & Errit Petersma (red.), Jelle Kingma (beeldred.), De verbeelding van het denken.
     Geïllustreerde geschiedenis van het westerse en oosterse denken, Contact, AmsterdamIAntwerpen,
     1996, p. 150 e.v.
20  PRANA, themanummer De wereld van de islam, het artikel Islamitische mystiek van Henri van
  Praag, Ankh-Hermes, Deventer, winter 1984, p. 75.
21  Hans-Heinrich Holz, De actualiteit van de metafysica, p. 102.
22  Dominique Folscheid, De grote filosofen, Aristos, Rotterdam, 1988, p. 50.
23  De verbeelding van het denken, p. 158.
24  Bijbel, Johannes 1:1.
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Griekse en Latijnse teksten en later ook via de Arabische fllosofen - en het
wordt begrijpelijk dat een van de belangrijkste theologen van de Middeleeuwen
Thomas van Aquino (1225-1274), spreekt van een 'god van de rede' die dezelfde
is als de 'god van het geloof', een rede die, zo stelt hij verder, middels onder-
vinding en bewijsvoering kenbaar is in de ordeningen van de natuur.25

Je zou kunnen stellen dat er in die 13e eeuw, in tegenstelling tot de islamitische
wereld, die uiteindelijk de geopenbaarde tekst laat prevaleren (en dat eigenlijk
daarvoor ook steeds gedaan heeft), een evenwicht gevonden wordt tussen
rationaliteit en geloof, een evenwicht dat mogelijk is geworden op basis van de
impliciete aanwezigheid ervan in het Nieuwe Testament, en op basis van de ook in
de Middeleeuwen overal aanwezige Griekse rationaliteit in de oude teksten.26

Via Cusanus, Leibniz en anderen zie je dan dat in de eeuwen daarna de invloed
van de Logosidee op het Europese denken dermate groot wordt, dat er uiteindelijk
in de 17e eeuw onder wetenschappers algemene consensus is over de volgende
aanname: "Er bestaat eenheid in het heelal. Er is een verklaring - één God, één
formule of één enkel logisch systeem - die het fundament vormt van alles. Het
heelal werkt aan de hand van fundamentele wetten die niet op willekeurige wijze
variëren van plaats tot plaats, van minuut tot minuut of zelfs van millennium tot
millennium. Er zijn geen onverklaarbare feiten, geen echte tegenstrijdigheden. Op
een dieperliggend niveau past alles in elkaar."27

Deze visie vindt bevestiging in het werk van de omstreeks die tijd levende en nog
zeer religieuze natuurkundige Isaac Newton (1642-1727), en zij wordt gesteund
door geheel de verdere wetenschap: men komt tot wetten en constanten en van-
daaruit tot de suggestie van diepe inherente samenhang van de natuur. Echter in de
eeuwen na 1700 verliest de Logosidee meer en meer haar goddelijke lading
vanwege een sinds de Renaissance groeiende analysedominantie en daarmee
subjectgerichtheid (ikbesef), rationaliteit (logica, analyse) en secularisering (mate-
rialisme, hedonisme). In deze rationeel dominante vorm wordt de Logosidee zelfs
tot een levenswijze. Men gaat spreken van Rede en Verlichting en van de Mens die
Mondig wordt en zich emancipeert uit oude als neerdrukkend ervaren traditionele
structuren en ideeën. Wat dan in deze eeuwen de basis vormt van een dramatische
cultuuromslag, resulterend in o.a. de Franse Revolutie in 1789-1792, de revolutie

                                                          
25 De grote filosofen, p. 36.
26 De historica Regine Pernoud benadrukt dat men in de Middeleeuwen reeds kennis had van de
     Oudheid, nog voor het kontakt met de Arabische filosofen en hun kennis van de Griekse filosofen.
     De  Renaissance bijvoorbeeld, is daarom niet zozeer een afwijking op het Middeleeuwse patroon
     als wel een logische voortzetting daarvan. Wat overigens het beeld versterkt van grote continuïteit
     in het logosgerichte denken. Regine Pernoud, De middeleeuwen. Een herwaardering, AMBO,
     Baarn, 1992.
27 Kitty Ferguson, De dobbelstenen van God. Gelovige wetenschap of wetenschappelijk geloof?,
     BZZTôH, 's-Gravenhage, 1997, p. 21.
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van 1848 en uiteindelijk het verschijnen van de moderne democratische
samenleving.

De Rede staat dus meer en meer voor een mentaliteit, levensgevoel en methode,
een andere manier van zien en interpreteren, een nieuwe levensvorm die zich
ontwikkelt temidden van een bestaande traditionele en die deze cultuur gaat
omvormen tot moderniteit. Zo definieert de filosoof David Hume (1711-1776)     
de rede "als een soort oorzaak waarvan de waarheid het natuurlijke gevolg is.."28

Terwijl René Descartes (1596-1650) eerder al verwees naar de methode van
systematisch en gedetailleerd onderzoek, tevens onbetrokken en autonoom. In
Rede en cultuur. Rationaliteit en rationalisme door de eeuwen heen schrijft Ernest
Gellner hierover: "Wie de weg van Descartes via Kant naar Weber volgt, ziet
de rede als iets wat helder, ordelijk en individualistisch is, als een soort lucide,
zichzelf garanderende instantie die in alle openheid haar werk doet in
onafhankelijke, autonome en zelfstandig denkende geesten."29

In een mede door dit gewijzigd denkklimaat veranderde vorm is de Rede of de
Logosidee dan herkenbaar bij Immanuel Kant (1724-1804) waar zij gereduceerd
is tot een Zuivere Rede, een structuur in het menselijk bewustzijn die het
binnenkomende ruwe zintuiglijke materiaal omvormt tot ervaringswereld - merk
op de grote subjectgerichtheid. Terwijl zij zeker ook herkenbaar is bij Georg
Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), die het heeft over een Absolute Geest
(Idee, Rede), die hij vormgeeft in een logisch-dialectisch systeem van zelfont-
plooiing, echter zonder zich veel aan te trekken van (afwijkende) empirische
gegevens30 - min of meer een restauratie, maar toch ook hier een grote
subjectgerichtheid (het systeem is belangrijker dan de werkelijkheid).

Ten slotte speelt de logosidee - ondanks hevige scepsis (postmodernisme) - ook in
de huidige tijd nog een rol in het denken, getuige de eerder weergegeven citaten
van Barrow, Van den Beukel, Koestler en Eigen, die ik aanvul met enkele
overwegingen van andere hedendaagse filosofen:

"De werkelijkheid die zich in onze ervaring manifesteert, is niet denkbaar zonder
een beginsel dat het onbeperkte rijk van de mogelijkheden begrenst en ordent.
Zonder dit ordeningsprincipe is het niet mogelijk de wereld op een coherente en
realistische wijze te denken."  - Max Wildiers.31

"Wanneer ik de wiskundige orde beschouw die zich in het hart van de werkelijk-
heid openbaart, dan dwingt mijn verstand mij te zeggen dat deze onbekende,

                                                          
28 Ernest Gellner, Rede en cultuur. Rationaliteit en rationalisme door de eeuwen heen,           
  Wereldbibliotheek, Amsterdam, 1995, p. 70.
29  Rede en cultuur, p. 91.
30  Hans Joachim Storig, Geschiedenis van de filosofie, Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1982.
31  Max  Wildiers,  Theologie op  nieuwe wegen,  De  Nederlandsche  Boekhandel, Kapellen, '86, p. 84.
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verscholen achter de kosmos, ten minste een hyperwiskundige intelligentie moet
zijn, berekenend en, al is het woord niet fraai, relationerend, dat wil zeggen
zodanige relaties verzinnend dat hij van het abstracte en het geestelijke type
moet zijn. Onder het waarneembare uiterlijk van de werkelijkheid is  er dus wat de
Grieken een 'logos' noemen, een intelligent en rationeel element dat de kosmos
regelt, bestuurt en bezielt, en dat ervoor zorgt dat deze kosmos geen chaos is, maar
orde."-  Jean Guitton32

"... maat [logos, rede] is een vorm van inzicht in de essentie van alle dingen.
Wanneer de mens zich door dit inzicht laat leiden, is zijn wereldbeeld helder en
kan hij ordelijk handelen en harmonisch leven." - David Bohm33 (toevoeging
tussen haken: B.M.B.)

Buiten Europa nog valt onmiddellijk op de verwantschap van de Logosidee met
het Tao-principe van de Chinese wijsgeer Lao-Tse (604-517v.C.).  Uit dit Tao,
hoogste principe, ook God,  Wet, volgen de tegenpolen Yin en Yang, in welker
dualisme de harmoniserende levensadem ontstaat, die tezamen met de eerdere
principes een drieëenheid vormt, die vervolgens de veelheid genereert, 'de tien-
duizend wezens'.34

Logos - Variatie - Wereld
De Logos is dus, globaal samengevat, een eenheid die op een bepaalde manier  -
door zelfontplooiing  (Hegel), samenwerking  van tegendelen richting een schoon-
ste harmonie (Heraclitus) of het Goede (Plato) - de basis vormt van de veelheid
van verschijnselen om ons heen -  Uit één alles (Heraclitus), Idee en Ideeën
(Plato), Algemeen-Specifiek (Aristoteles), enz. - en die als essentie of meest alge-
mene idee of structuur in alles aanwezig is (Origenes, Arabi, enz.) inclusief het
menselijk bewustzijn (Kant).

Het is, lijkt mij, als een algemeen thema waarop de gehele verdere  werkelijkheid
een  variatie is.  Oftewel:  variatie  is  een manier om vanuit een betrekkelijke een-
voud te komen tot een complexe werkelijkheid.  Waarbij  zich dan als mogelijk
thema bijvoorbeeld het idee aandient dat naar Heraclitus bestaat uit twee tegen-
strijdige polen - divergent en convergent - die samenwerken in de vorming van
'een schoonste harmonie'. Waarmee dus deze eenvoudige grondvorm - divergent,
'alles uit één' - de basis lijkt te vormen van alle wereld om ons heen. Ze vormt de
basis van de meer complexe grondvormen: quarks, leptonen, electronen, protonen,
atomen, moleculen, sterren, planeten, enzovoort. En tevens vormt ze de basis van

                                                          
32 Jean Guitton, Grichka Bogdanov, Igor Bogdanov, God en de wetenschap, Ambo,Baarn, '91, p. 71.
33 David Bohm, Heelheid en de impliciete orde, Lemniscaat, Rotterdam, 1980, p. 33
34 Markus Hattstein, Weltreligionen, Konemann, Keulen, 1997, p. 43. Deze fllosofie van het Tao doet
    ten zeerste denken aan die van Heraclitus (Logos, tegenpolen, harmonie)en Empedocles (Haat-
    Liefde, elementen, veelheid). Zie: Benedict Broere, The Big Picture, GAMMA 2 april 1998
    (tijdschrift Stichting Teilhard de Chardin).
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de regels volgens welke  die  grondvormen  georganiseerd  worden  tot  complexe-
re expressies: de wetten van Newton, de wetten van de thermodynamica, de verge-
lijkingen van Maxwell, het periodiek systeem der elementen, het DNA, de
archetypen, enzovoort. En ze vormt de basis van de processen van opbouw en
vernietiging in natuur en cultuur, de gehele organisatie van deze wereld.

Deze Logos is dus als een 1 die gedeeld door 0 (welke staat voor variatie) gelijk is
aan oneindig (de oneindige verscheidenheid). Anders gezegd:  de verscheidenheid
om ons heen,  deze enorm diverse complexiteit en variëteit van planten, dieren,
mineralen, cellen, organen, landschappen, biotopen, bergen, planeten, sterren,
sterrenstelsels, en ook de verschillende mensen, èn hun verschillende culturen en
verschillende wereldbeelden, àl die bouwplannen, systemen, structuren, gevoe-
lens, gedachten, concepten, dit alles is - convergent, 'één uit alles' - verbonden in
een idee: de Logos, Idee der ideeën.

Of nog wat precieser gezegd: dit logosconcept heeft betrekking op een idee die
aan het begin staat van een reeks ideeën, met in die reeks, aflopend naar abstractie,
eerstvolgend de wiskundige ideeën, die zijn uitgesplitst in hele families van ideeën
- fysische,chemische, biologische, sociologische, psychologische, filosofische en
theologische -  die weer zijn uitgesplitst in allerlei subgroepen van ideeën -
sterren, mineralen, planten, dieren, uit te splitsen in bijvoorbeeld gewervelden,
ongewervelden, enzovoort - tot je terecht komt bij uiteindelijk de informatie
betreffende de wereld direct om je heen:  de mussen in de bomen, de dampende
kop thee, een beeldje van Shiva.

Variatie op een thema: AOS
Is nu deze idee nader te definieren, te bepalen, omschrijven? En zo ja (stel je hebt
iets dat er zeer op lijkt), wat betekent dat dan? Bijvoorbeeld voor het handelen en
de zingeving in deze wereld?
In eerdere artikelen in GAMMA heb ik een principe geponeerd, het AOS-
principe, een principe dat ten zeerste ook ontwikkeld is op basis van het
Heraclitische gedachtegoed en dat is samengesteld uit drie kernideeën: analyse,
synthese en omega. Ik wil nu in het eerste deel van dit artikel stellen dat naar mijn
mening dit principe een heel goede kandidaat is voor invulling van de Logos,
althans voor het informatie-aspect ervan. Dus dat AOS het kennisdeel is van de
Logos, en meest algemeen thema van dit heelal, deze schepping.
In het tweede deel van dit artikel Variatie op een thema, dat vanwege de grote
lengte in drie delen gesplitst is, wil ik dan een samenvatting geven van de reeds in
GAMMA weergegeven omschrijvingen van dit AOS-principe. Met daaraan
toegevoegd nieuwe voorbeelden van hoe dit principe tot expressie komt in de
natuur, in het menselijk bewustzijn, de cultuur en de diverse wereldbeelden. In het
tweede deel van dit artikel zal het dus vooral gaan over AOS in de wereld en AOS
in het denken over de wereld.
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In deel III volgt dan een noodzakelijke aanvulling op de reeds gegeven omschrij-
ving  van  AOS, een aanvulling  die dit principe toont als meest algemeen beginsel
van de meetkunde en daarmee als beginsel van vormgeving van de verschijnselen
van de wereld. Met afsluitend een uiteenzetting over de betekenis van AOS voor
ons mensen in deze wereld: AOS als centraal thema in de symfonie die gaande is,
die ons bevat en ons uitnodigt mee te werken aan haar verdere ontwikkeling.
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PRO-GAMMAATJES

• HOVO (Hoger Onderwijs voor Ouderen) Rotterdam organiseert op 9
dinsdagmiddagen van 19-1-1999 t/m 16-3-1999 van 13-14 uur een
lezingencyclus over karma, reïncarnatie en de roep om zingeving.
Uitgangspunt vormt het Civis Mundi-jaarboek over dit thema. Aandacht
wordt o.a. geschonken aan de verschillen van oosterse, Afrikaanse en moder-
ne westerse interpretaties van het concept van karma en reïncarnatie en hoe
dit zich verhoudt tot het christelijk geloof en de moderne denktraditie. Voor
inlichtingen: HOVO - Rotterdam, tel. O10-4082465; Fax O10-2120244.

• Uit het zojuist verschenen Cursusprogramma van de Woodbrookers te
Barchum over januari t/m juli 1999 bevelen wij aan: Cursus nr. I: "Wat
hebben de Katharen ons nu nog te zeggen?" De Katharen zijn in de
geschiedenis de laatsten van de gnostici. In dit weekend wordt onderzocht wat
gnostiek precies is en wat het verschil is met het kerkelijke christendom.
Bram Moerland zal laten zien hoe gnostisch het oorspronkelijke 'Onze
Vader' is en het verhaal van Parsival vertellen. Hij heeft een filosofische prak-
tijk en schreef een boek over de gnostiek in de Westerse cultuur: 'Montségur'
uitgegeven door Mirananda, Den Haag. Begin: vrijdag 22 januari om I9.30
uur  - einde: zondag 24 januari na de lunch. prijs:  f 300,=  
Cursus nr 2: "Opties voor de toekomst", de titel van een publikatie die is
uitgegeven t. g. v. het 25-jarig bestaan van de Erasmus Liga. In dit boek ( Kok
Agora, 1998) geven diverse vooraanstaande personen, vanuit verschillende
disciplines, hun visie op de ontwikkelingsfase waarin de samenleving zich
bevindt en op de opties voor de toekomstBegin: vrijdag 19 februari om
I9.30 uur - einde, zondag 2I februari na de lunch prijs:  f 300,=
Cursus nr: 3: Hildegard von Bingen (1098-1179). Hildegard was een
Benedictijnse non, die twee kloosters gesticht heeft, waarvan zij abdis werd.
Zij was de eerste vrouwelijke arts in Duitsland; tevens was zij genezeres. Zij
heeft in het Rijnlandgebied de planten en bloemen geïnventariseerd. Voorts
dichtte en componeerde zij vele gezangen voor de liturgie. Maar bovenal was
zij mystica. Zij heeft haar visioenen aan het papier toevertrouwd en wees de
mensen van haar tijd een weg naar heelheid en eenwording met God en de
kosmos. Door Machteld Vandepoel  zal haar betekenis voor de tijd van nu
worden belicht. Zij heeft jarenlang studie gemaakt van het leven en werk van
Hildegard von Bingen. Begin: 5 maart om I9.30 uur - einde: 7 maart om
I4.30 uur; prljs:  f 300,=
Cursus nr. 5: "Ich und Du" van Martin Buber (1878-1965). Gelezen
wordt de in dit jaar gereedgekomen nieuwe Nederlandse vertaling van dit
boekje door Marianne Storm, uitg. Bijleveld, I75 pagina's, prijs f 34,90. Het
doel van de cursus is met elkaar te verstaan wat we lezen. Op de zaterdag
wordt het bezinningsproces onderbroken voor een improvisatie op piano door
Henk Alkema en op vibrafoon Ben Gerritsen. Zij laten horen hoe 'dialoog'
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klinkt. Begin: vrijdag I8 juni om I9.30 uur - einde: zondag 20 juni na de
lunch; prijs:  f 300,= Inlichtingen en aanmeldingen: tel. 0573-441 734

• Pater Jan Even maakte ons attent op het boek van Ingrid Riedel "Hildegard
von Bingen, Profetes van Kosmische Wijsheid" (Ten Have, 1996),  waarin
hij "enige interessante passages aantrof over Teilhard de Chardin. Net als
Hildegard zag deze de evolutie zich toespitsen op de openbaring van het
goddelijk principe in de mens. Er bestaat dus een raakvlak tussen de visioenen
van Hildegard en het 'visioen' van Teilhard de Chardin", aldus de heer Even.

Verder bevelen wij de volgende boeken in uw aandacht aan, die zojuist zijn
verschenen:

• Luc Braeckmans/André Cloots (red.) "Kijken naar de zon- Filosofische
essay over de godsvraag"  - Uitg. Pelckmans 1998, 442 p. - ƒ 54,55 (BEF
990,-) Het boek werd als liber amicorum t.g.v. diens emeritaat opgedragen
aan prof. Jan van der Veken, één van de boegbeelden van het wijsgerig
denken over God in Vlaanderen en Nederland. Het bevat o.a. bijdragen van
Ludwig Heyde "Het religieuze labyrinth" - Guido Vanheeswijck "Geloof in
God: kennis of houding" - Willem B. Drees "Geloven in de kosmos" -
Herman de Dijn "Brede ethiek en brede religie" - Jos Decorte "De man van
het millennium". In de epiloog kijk Jan van der Veken zelf terug op "Honderd
jaar denken aan al wat is".

• Sjoerd L. Bonting "Mens, Chaos en Verzoening - Natuurwetenschappelijk
en theologisch bezien", Kok Kampen '98, 208 p., ƒ 32,50. De schrijver gaat in
op hedendaagse vragen als het kwaad in de wereld, het manipuleren met het
leven, IVF en klonen, degeneratie, euthanasie, palliatieve zorg en het bestaan
van buitenaards leven. Dit alles vanuit de door hem ontwikkelde
chaostheologie. Daarin komt een God naar voren, die het chaoselement in
zijn voortgaande scheppingswerk bestrijdt en het op de laatste dag volledig
uitbant. Tot die tijd staat de mens tussen chaos en verzoening. Het is zeer
interessant te lezen hoe oude theologische problemen zoals de theodicee,
erfzonde, predestinatie en verzoening hier opnieuw worden doordacht. De
auteur is emeritus-hoogleraar biochemie (Kath. Universiteit Nijmegen) en
anglicaans priester.

• Jean François Revel/Matthieu Ricard "De monnik en de filosoof -
Gesprekken over boeddhisme en het Westers denken" - Uitg. Asoka '98.
Matthieu Ricard werd in 1946 in Frankrijk geboren. Hij behaalde in 1972 het
staatsdoctoraat moleculaire biologie en werd kort daarop monnik in Tibet. Hij
vergezelt de Dalai Lama vaak als tolk op diens reizen naar het Westen. Hier
treedt hij in discussie met de bekende Franse filosoof J. F. Revel (1924), die
sterk politiek is georiënteerd en als agnosticus zeker geen voorstander is van
metafysica. Dat het zijn vader is, maakt de dialoog extra-boeiend.
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• Op hun zoektocht naar zingeving in het verkilde materialistische westen
komen heel wat mensen tegenwoordig in aanraking met het boeddhisme. De
Stichting SARANA in Heiloo is daar blij mee. Zij importeert boeddha-
beeldjes uit Sri Lanka en India. Deze worden verkocht in de ruim 400 wereld-
winkels die ons land inmiddels telt. Het is eerlijke handel. D.w.z. dat erop
wordt toegezien, dat de allerarmsten er een broodwinning door krijgen. Ook
wordt gelet op milieu- en mensvriendelijke productie! Omdat onze Stichting
de boekhouding voor SARANA voert, weten we dat de door haar gemaakte
winst rechtstreeks ten goede komt aan kleinschalige projecten in die landen.
In de krant las u de afgelopen maanden, dat veel ander speelgoed
geïmporteerd wordt uit China, waar het onder afgrijselijk slechte
omstandigheden door jonge kinderen wordt gemaakt. Loop met de feestdagen
eens een wereldwinkel binnen en maak bv. een keuze voor uw (klein)kinde-
ren uit gegarandeerd verantwoord speelgoed.

• HEEFT U WELEENS GEHOORD VAN EDCS? Niet?Welnu. Het EDCS
staat voor Ecumenical Development Cooperative Society. Het werd in 1975
opgericht door de Wereldraad van Kerken Het is een Oecumenische Ontwik-
kelingscoöperatie. Dat houdt in, dat zij werkt als een internationale financiële
instelling voor ontwikkelingssamenwerking op coöperatieve basis. Het EDCS
verschaft leningen met een lage rente en een looptijd tussen de vijf en tien
jaar aan groepen achtergestelde mensen, die bij commerciële kredietver-
schaffers niet voor krediet in aanmerking komen. Met een lening kunnen deze
mensen een eigen bedrijf van de grond tillen en zo voorzien in eigen levens-
onderhoud. De tweede doeslstelling is instellingen en particulieren een
verantwoord investeringsalternatief te bieden. Het lidmaatschap van het
EDCS staat rechtstreeks open voor grote kerkelijke organisaties en steunvere-
nigingen. Als particulier of kleiner bedrijf kan men in 14 landen via een
dertigtal steunverenigingen participeren. In Nederland is de NVOC zo'n
steunvereniging. Zij verkoopt certificaten van aandelen EDCS voor ƒ 500,-
per stuk en heeft thans voor meer dan 50 miljoen bij het EDCS uitstaan. Op
deze aandelen wordt een dividend van 2% uitgekeerd; tot ƒ 25.000,- kan men
direct weer over het geld beschikken als men dit onverhoopt zelf nodig heeft.
Op grond van uitgebreide informatie (o.a.jaarverslag 1997) en mede omdat
EDCS bijvoorbeeld het werk ondersteunt van cöoperaties betrokken bij Max
Havelaar en de Medical Mission Group en nauwe contacten onderhoudt met
het PUM van onze overheid (Project Uittredende Managers) willen wij
aankoop van haar aandelen sterk aanbevelen. Informatie bij NVOC, Postbus
19120, 3501 DC Utrecht, tel.: 030-23 41 069 (e-mail: nvoc@worldonline.nl)

• Corry van der Lans, lid van onze werkgroep Delft, geeft op 2 februari van
10.00-12.00 uur een cursus mystiek aan de Volksuniversiteit Nieuwe
Duinweg 6 in Den Haag. Inlichtingen: tel. 070-358 95 85
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• Weest vrijgevig in voorspoed en dankbaar in tegenspoed. Weest het
vertrouwen van uw naaste waardig en beziet hem met een stralend en
liefdevol gelaat. Weest een schat voor de arme, een vermaner voor de rijke.
Beantwoordt de roep van de behoeftige, houdt u aan de heiligheid van uw
belofte. Weest rechtvaardig in uw oordeel en behoedzaam in uw spreken.
Behandelt niemand onrechtvaardig en weest zachtmoedig jegens alle mensen.
Weest gelijk een lamp voor hen die in duisternis dwalen, een  vreugde voor de
bedroefden, een bron voor de dorstigen, een haven voor hen die in nood
verkeren, een steun en verdediger voor het slachtoffer van verdrukking. Laat
eerlijkheid en oprechtheid al uw daden kenmerken. Weest een tehuis voor de
vreemdeling, een balsem voor de lijdende, een toevlucht voor de  vluchteling.
Weest het oog voor de blinde en een lichtbaken voor de dwalende. Weest een
sieraad voor het aangezicht der  waarheid, een kroon op het hoofd van trouw,
een zuil van de tempel van rechtschapenheid, een levensadem voor het
lichaam  der mensheid, een vaandel van de heerscharen der  gerechtigheid,
een ster boven de horizon van deugd, een ark op de zee van kennis,  een zon
aan de hemel van milddadigheid, een juweel in de diadeem van wijsheid, een
stralend licht aan het firmament van uw generatie en een vrucht aan de boom
van nederigheid.
(Uit de Bahá'í-geschriften, voorgelezen door Bert Kersten op de 8e

Interreligieuze Ontmoetingsdag op 15 november jl. te Amsterdam over "Geld
en Spiritualiteit, Verleiding of Verlossing?" georganiseerd door de WIS
(Werkgroep Interreligieuze Samenwerking).


