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Symposium een postmoderne vredescultuur

Postmodern weten - vredescultuur - opvoeding
28 oktober 1988

Op initiatief van en in samenwerking met de Werkgroep 'Theo-
rie' van de vereniging 'Pedagogen voor de Vrede' heeft het
Bureau Studium Generale RUU een symposium georganiseerd
onder de titel Ten postmoderne vredescultuur?'

Het was het tweede symposium dat door de werkgroep 'Theorie'
werd gehouden. Stond bij het eerste het thema legitimatie van
vredesopvoeding centraal, bij het tweede werd nagegaan in
hoeverre legitimeringsvragen geworteld zijn in een cultuurop-
vatting. Dit gebeurde in een confrontatie met een aantal ideeen
uit het Postmodernisme.

Vredesopvoeding en ook de vredesbeweging propageren een
vredescultuur als een radicaal alternatief voor het huidige
ongerechtvaardigde en gemilitariseerde systeem, dat als doodlo-
pende weg beschouwd wordt. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat
mensen de mogelijkheden in zich dragen dit systeem om to
buigen om een betere wereld to creeren. Een gedachte die zijn
wortels vindt in zowel het Christendom, het Humanisme en de
Verlichting.

Postmodernisten plaatsen vraagtekens bij alle vormen van
vooruitgangsgeloof. Hun kritiek heeft dus ook betrekking op het
denken van de vredesbeweging en het denken over vredesop-
voeding. Een nadere bezinning op de consequenties die dit met
zich meebrengt, was wenselijk.

Deze bundel bevat de teksten van de gehouden lezingen en
discussie.
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Het programma zag er als volgt uit:

10.30 uur Ontvangst deelnemers, koffie, opening.

11.00 uur GELATENHEID, OVER HEIDEGGER, POST-
MODERNISME EN VREDESCULTUUR.
Heideggers intentieve betrokkenheid bij het
nationaal-socialisme heeft zijn filosofie
recentelijk (opnieuw) in opspraak gebracht.
De belangrijke (filosofische) vraag is of
Heideggers politieke engagement ook zijn
neerslag vindt in zijn filosofie. In deze
lezing zal worden geargumenteerd dat
Heideggers filosofie niet inherent Tout' is;
sterker nog, dat bepaalde thema's, zoals
van de gelatenheid, met vrucht kunnen
worden aangewend in de reflectie op
vredescultuurvraagstukken.
Drs. Jos de Mul (EUR, wi jsgerige antro-
pologie).

11.45 uur Pauze.

12.00 uur VREDESCULTUUR, POSTMODERNISME EN
PRAKTISCHE LEERPROCESSEN.
In deze lezing worden in de eerste plaats
de fundamentele bezwaren behandeld die
vanuit postmodernistisch gezichtspunt inge-
bracht kunnen worden tegen de gedachte
van een 'vredescultuur' en een daarop
toegesneden 'vredespedagogie'. Vervolgens
wordt betoogd dat desalniettemin zoiets als
een 'postmoderne vredescultuur' wel dege-
lijk zinvol nagestreefd kan worden, mits
het inzicht in haar eigen ambivalentie
bepalend is voor haar eigen zelfbegrip.
Dr. Harry Kunnemann (UvA, sociale filo-
sofie).

12.45 uur Lunch.
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13.45 uur EEN NIEUWE ORIENTATIE VOOR OPVOE-
DING DOOR EEN VREDESCULTUUR?
De atoombewapening vormt een bedreiging
voor mens en wereld. Hiertegenover stellen
vredesbeweging en vredesopvoeding slechts
'hoop' als alternatief, welk alternatief
geworteld is in de mogelijkheid die mensen
hebben om verantwoordelijkheid op zich to
nemen voor het werken aan het behoud
van het leven op onze wereld en het
bevorderen van de kwaliteit van dat leven.
Vanuit een dergelijke positie kunnen
kinderen worden opgevoed met een per-
spectief van verantwoordelijke toekomstge-
richtheid.
Dr. Lennart Vriens (RUU, wijsgerige en
historische pedagogiek).

14.30 uur Pauze.

i

15.00 uur FORUM met de sprekers. Voorzitter: Rob
Aspeslagh (Clingendael).

16.30 uur Sluiting van de dag.

Het symposium vond plaats in de Universiteitsraadzaal in het
Bestuursgebouw van de RUU, Heidelberglaan 8, de Uithof,
Utrecht.
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Voorwoord
Theo Bolleman

I

De kritiek die van de zijde van postmodernen wordt uitgeoe-
fend op alle vormen van vooruitgangsgeloof prikkelde mijn
nieuwsgierigheid, in het bijzonder waar deze kritiek steun aan
de vredesbeweging als een zinloze, zo niet huichelachtige, men-
sonwaardige, activiteit zou bestempelen. In hoeverre zou deze
postmoderne kritiek verwantschap vertonen met pre-moderne,
traditionele vermaningen en bedreigingen uit de mond van hen
die elk streven naar wereldvrede als absurd en staatsgevaarlijk
bestempelden? Zijn de postmodernen de vijanden van alle vor-
men van emancipatie, de nieuwe vrienden van oude conservatie-
ve machthebbers, een soort neo-fascisten?
Nadere or3entatie leek gewenst en na veel brainstorming in de
werkgroep 'Theorie' van de Vereniging Pedagogen voor de Vre-
de leidde dit uiteindelijk tot het symposium, waarvan u de ge-
sproken teksten plus discussie in deze bundel aantreft.
De argumentatie die blijkens de lezingen en deze discussie een
grote rol speelde, bleek to zijn doortrokken van een aantal
thema's, die in alle mogelijke variaties steeds weer op de voor-
grond traden. Ik noem er een drietal: rationaliteit, gelatenheid
en verantwoordelijke toekomstgerichtheid.

Nationaliteit kan worden opgevat (ik maak een keuze):
I) als technisch-instrumenteel denken dat binnen een markt-

economie en een marktgerichte opvoeding en onderwijs
dienstbaar wordt gemaakt aan de egocentrische doeleinden
van de actoren;

2) als reflectie op een scala van menselijke verhoudingen, in
het bijzonder op levensbedreigende machts- en geweldsver-
houdingen.

Gelatenheid kan begrepen worden
1) als zwijgend aanvaarden van datgene dat aan betrokkene(n).

als onvermijdelijk verschijnt, c.q. wordt opgedrongen;
2) als heel laten van het totaal ' van

de menselijke soort, zoals bv. het
leefbaar natuurmilieu.

levensvoorwaarden
intact laten van

van
een
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Verantwoordelijke toekomstgerichtheid begrepen als reflectie op
menselijke verhoudingen en bestaansvoorwaarden van natuurlijke
en culturele aard in algemene zin en het stellen van kwalita-
tieve eisen aan die verhoudingen en voorwaarden, met wereld-
vrede als utopisch einddoel. Hierbij zijn opvoeding en onderwijs
van levensbelang.
Bezien we rationaliteit en gelatenheid vanuit het standpunt der
verantwoordelijke toekomstgerichtheid, dan valt als gemeen-
schappelijk kenmerk op: eerbied voor het menselijk leven en
zijn (natuurlijke) bestaanscondities.

Maar eerbied voor het leven en in het algemeen het geloof in
een leefbare toekomst horen volgens sommige postmodernen, bv.
Lyotard, thuis in de serie 'Grote Verhalen', waar zij zeer scep-
tisch tegenover staan. Dit Grote Verhaal wordt door hen be-
stempeld als een door de geschiedenis steeds opnieuw achter-
haalde, min of meer infantiele, wensdroom van enerzijds
levensvreemde dromers, anderzijds als het reclamemiddel van
gewiekste manipulators, om hun machtspositie aanvaardbaar to
maken.
De postmodernen wijzen op het fiasco van godsdienstige en
maatschappelijke paradijsverhalen, en wensen niet de dupe to
worden van deze at dan niet 'geestelijke' handelaren in opium
voor het yolk. Lyotard beklemtoont de verschillen in kennis,
inzicht, ontwikkelingsniveau, in talen als medium; verschillen
die niet bij to stellen zijn en daarom zonder meer geaccepteerd
moeten worden. Binnen zo'n gedachtengang zijn vredesbewegers
veroordeeld tot een permanent verblijf in de wachtkamer, waar
ze zich wederzijds kunnen warmen aan de gemeenschappelijk
gekoesterde universele heilsverwachtingen.
Maar misschien doe ik Lyotard tekort.
Want na deze lezingen wordt bij mij de indruk gewekt dat hij
eerder een radicale, impliciet moralistische emancipatieridder is
dan een volslagen nihilist c.q. neo-fascist.
De winst van deze orientatie is dan dat emancipatiedrift vol-
gens een eensporensysteem tot terreur kan leiden en dat de
beperkingen van de emancipatievertellingen het 'niet articuleer-
bare onrecht' laten voortwoekeren, des to meer als vredespeda-
gogiek tot geinstitutionaliseerd systeem wordt, ingepakt in
machtsstructuren waarbinnen de franje van vredesopvoeding c.q.
onderwijs als modieus uithangbordje functioneert.

Voorts kan een pleidooi over 'gelatenheid' in de betekenis van
het heel laten van het leefmilieu, de alternatieve bewegingen,
waaronder de vredesbeweging, ondersteunen. Maar hierbij teken
ik wet aan dat de 'cultuur der stilte' - Freire spreekt over
'culture of silence' - historisch gezien herhaaldelijk als gewijde
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versluiering van de grofste vormen van geweldpleging heeft
gefungeerd en nog fungeert.

Na deze uiteraard subjectieve en onvolledige impressie rest mij
de sprekers to bedanken voor hun boeiende vertogen, de voor-
zitter Rob Aspeslagh voor zijn deskundige leiding en het Bureau
Studium Generale voor zijn en haar genereuze medewerking aan
dit symposium.
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Vrede en gelatenheid
Over Heidegger, postmodernisme en vredescultuur 1)
Jos de Mul

INLEIDING

Het thema van dit symposium betreft de postmoderne kritiek op
de vredesbeweging en het denken over vredesopvoeding. Nu is
het begrip 'postmodern' een buitengewoon vaag begrip, dat zich
moeilijk op positieve wi jze laat omschrijven (Hassan 1981). De
term wordt soms gebruikt om een bepaalde historische periode
aan to duiden, anderen hanteren het als een term die verwijst
naar de thematische kenmerken van bepaalde artistieke of filo-
sofische stromingen, weer anderen gebruiken de term om naar
een specifieke maatschappeli jke (sociaal-economische en cultu-
rele) conditie to verwijzen (vgl. Hudson 1985). In alle drie de
gevallen bestaat er bovendien weinig overeenstemming over het
juiste gebruik van de term. Dat maakt dat er in discussies over
het postmodernisme niet zelden sprake is van een heilloze be-
grips verwarring. Om die reden lijkt het mij niet onverstandig
mijn lezing to beginnen met een korte uiteenzetting van wat
ik onder postmodernisme versta. Ik zal dat doen door het post-
moderne denken op erikele punten tegenover het moderne to
plaatsen. Als periodiseringsterm duidt het modernisme globaal
het ti jdvak aan dat loopt van de 17de eeuw tot op heden. The-
matisch is de term 'modernisme' verbonden met de projecten
van de Verlichting en het Humanisme, het geloof in de moge-
lijkheid van maatschappelijke en culturele vooruitgang op basis
van een toename van rationaliteit en, daarmee verbonden, een
groeiend respect voor de onvervreembare rechten van het indi-
vidu. Als specifieke maatschappelijke conditie is de term
'modernisme' verbonden met de opkomst van brede democratise-
ringsbewegingen in Europa (te beginnen met de Franse Revolu-
tie), de turbulente groei van zowel natuur- als geestesweten-
schappen en, mede als gevolg daarvan, de industriele en tech-
nologische revolutie in Europa en in haar kielzog in de overige
werelddelen.
Ook de hedendaagse vredesbeweging kan in het kader van dit
project van het moderne worden geplaatst. Immanuel Kant, een
van de grondleggers van het project van het moderne, spreekt
in zijn geschrift Zum Ewigen Frieden uit 1795, de hoop uit dat
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de mensheid, wanneer zij de weg der Verlichting inslaat en
zich door de rede laat leiden, een toestand van permanente
vrede kan bereiken. Kant erkent dat de mensheid in de loop
van haar geschiedenis niet steeds de stem van de rede heeft
g. volgd. Hij stelt zelfs dat niet de vrede, maar de oorlog ken-
merkend is voor de natuurlijke omgang van de mens.2) De per-
manente vrede is om die reden voor Kant dan ook geen gege-
ven, maar een opgave, een redelijke plicht, een regulatief idee
waarnaar we ons handelen behoren in to richten (W XI, p.251).
Desalniettemin is Kant er van overtuigd dat deze toestand van
permanente vrede in de toekomst zal worden gerealiseerd, en
wel als gevolg van een geheim plan van de natuur.3) Het voor-
uitgangsgeloof, dat uit dit geschrift van Kant spreekt, klinkt
door in een belangrijk deel van de hedendaagse reflectie op
vredesopvoeding en de vredesbeweging. Zo stellen de organisa-
toren van dit symposium in hun aankondiging:

"Vredesopvoeding en ook de vredesbeweging propa-
ganderen een vredescultuur als een radicaal alterna-
tiej voor het huidige ongerechivaardigde en en gemi-
litariseerde systeem, dat als een doodlopende weg be-
schouwd words. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat
mensen de mogelijkheden in zich dragen dit systeem
om to buigen om een betere wereld to creeren. Een
gedachte die zijn wortels vindt in zowel het Chris-
tendom, het Humanisme en de Verlichting".

Op grond van de zojuist gegeven omschrijving van het project
van het moderne en de plaats van de vredesbeweging daarin,
kan de postmoderne kritiek op dit project van het moderne en
de daarmee verbonden hoop op vrede als volgt worden omlijnd.
In de eerste plaats wordt het denken van postmoderne auteurs,
ik neem hierbij Foucault als voorbeeld4), gekenmerkt door een
radicale twijfel aan het vooruitgangsoptimisme, dat inherent is
aan het project van het moderne. Indien we de geschiedenis
van de 20ste eeuw in ogenschouw nemen, dan is het niet moei-
lijk daarin tal van gebeurtenissen aan to wijzen die voedsel
geven aan een radicale betwijfeling van dit vooruitgangsopti-
misme. De verschrikkingen van beide wereldoorlogen, de gewe-
tenloze en planmatige genocide onder de heerschappij van het
nationaal-socialisme en het stalinisme, de aanwending van de
atoomkracht in de beslechting van de tweede wereldooriog, het
gebruik van chemische wapens in Vietnam, Afganistan en de
Golfoorlog, dit alles bestempelt het vasthouden aan het Verlich-
tingsoptimisme met betrekking tot het bereiken van een toe-
stand van permanente vrede tot een ongekende, ja welhaast
cynische naiviteit. Nu is echter de betwijfeling van het naieve
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vooruitgangsoptimisme niet alleen kenmerkend voor postmoderne
denkers. Ik denk dat de hedendaagse vredesbeweging veeleer
wortelt in het besef dat we ons met de ongekende bewape-
ningswedloop rinds WO II in een neergaande spiraal bevinden
dan in een nalef vooruitgangsoptimisme. En ook de filosofen,
die zich als erfgenaam opwerpen van het project van het mo-
derne, zoals Habermas, hebben afstand genomen van het opti-
misme dat kenmerkend was voor de beginperiode van de Ver-
lichting en het Humanisme. Habermas erkent, dat het project
van het moderne tot op heden onvoltooid is gebleven (vgl.
Habermas 1981). Na deze gemeenschappelijke vaststelling van
het faillisement van het naieve vooruitgangsoptimisme gaan
de wegen van Habermas en Foucault echter radicaal uiteen.
Habermas houdt namelijk onveranderd vast aan de idealen van
het project van het moderne. De gruwelijke gebeurtenissen die
de voltooiing van dit project op wrede wijze hebben doorkruist,
zetten hem juist aan om met vernieuwde kracht de erfenis van
Verlichting en Humanisme aan to grijpen om hun beloften als-
nog to realiseren.

Postmoderne filosofen als Foucault zijn er door de verschrik-
kingen van de 20ste eeuw daarentegen toe gebracht de haal-
baarheid en de zinvolheid van het project van het moderne als
zodanig radicaal in twijfel to trekken. Daarbij worden ook de
tradities van de Verlichting, het Humanisme en het Christendom
in de beklaagdenbank geplaatst. Volgens Foucault vormen de
verschrikkingen van de 20ste eeuw niet zozeer gebeurtenissen
die het project van het moderne doorkruisen, als wel de uiter-
ste consequenties van de genoemde tradities. Wanneer Foucault
in Surveiller et Punir aan de hand van de ontwikkeling van
het strafrecht en het gevangeniswezen de moderne samenleving
schetst als een gigantisch, door disciplinerende technieken ge-
kenmerkt Panopticum, dan duidt hij de ontwikkeling van deze
technieken aan als de onvermijdelijke keerzijde van de Verlich-
ting: "De Verlichting, die de burgelijke vrijheden heeft uitge-
vonden, vond ook de disciplines uit" (Foucault 1975, p. 224).

En. in een interview uit diezelfde periode stelt Foucault dat hi j
zijn onderzoek verricht "uit naam van hen die door het huma-
nisme uitgesloten en opgesloten zijn" (Clavel 1975, 140).

Ook het Christendom moet het bij Foucault ontgelden. In La
volonte de savoir stelt hij dat verschillende moderne machts-
technieken wortelen in het christelijke instituut van de biecht
(zie i.v.m. deze 'bekentenis des vlezes' Foucault 1976, § 11-1;
vgl. de opmerkingen over de pastorale macht in Foucault 1982).
Aangezien de Verlichting en het Humanisme steunen op een on-
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voorwaardelijk geloof in de menselijke rationaliteit, mondt de
radicale kritiek op deze tradities uiteindelijk uit in een twijfel
aan de menselijke rationaliteit als zodanig. De verschrikkingen
van het fascisme en het stalinisme worden door Foucault opge-
vat als producten van de rationalisering van de moderne samen-
leving:

"Fascisme en stalinisme maakten op ruime schaal ge-
bruik van technieken die al bestonden in de meeste
andere maatschappi jen. Sterker nog: ondanks hun in-
nerlijke waanzin gebruikten ze voor een belangrijk
deel de ideeen en middelen van onze [d.w.z. moderne
- JdM] politieke rationaliteit" (Foucault 1982, p.209).

Vooral deze postmoderne aanval op de rationaliteit heeft bij de
modernen veel kwaad bloed gezet. Wie de rationaliteit als zo-
danig verwerpt, zo stelt Habermas, raakt verzeild in een alles
relativerend irrationalisme, dat iedere kritiek principieel
uitsluit, of in een crypto-normativisme, dat wil zeggen een
feitelijke stellingname zonder normatieve rechtvaardiging (vgl.
Habermas 1975, p.325 e.v.).

Habermas afkeer van deze consequenties van de postmoderne
kritiek op de idealen van Verlichting en Humanisme is begrij-
pelijk, maar maakt de postmoderne scepsis daarmee vanzelfspre-
kend nog niet onwaar.5) Ik denk dat een ieder, die zich inzet
voor een vredesopvoeding en een vredescultuur, en zich daarbij
beroept op de tradities van de Verlichting, het Humanisme en
het Christendom, er niet omheen kan met de radicale post-mo-
derne kritiek in dialoog to gaan. Daarbij gaat het er niet alleen
om om op basis van de postmoderne kritiek de eigen vooron-
derstellingen kritisch to overdenken, maar eveneens om to kij-
ken of de door Habermas geschetste negatieve consequenties
van de postmoderne kritiek onvermijdelijk zijn, of dat er ook
positieve aanknopingspunten in to vinden zijn voor een reflectie
op het thema vredescultuur. Ik wil aan deze reflectie een bij-
drage leveren door middel van een analyse van enkele denk-
beelden van Martin Heidegger, die samen met Nietzsche6) als
een van de meest belangrijke inspiratiebronnen van het postmo-
dernisme geldt. Met name ook het werk van Foucault is mijns
inziens niet goed to begrijpen zonder dat van Heidegger.7)

Het wekt wellicht verwondering om op dit moment, to midden
van de opnieuw opgelaaide discussies over Heideggers politieke
verleden, de naam van Heidegger to verbinden met het thema
vredescultuur, zeker wanneer dat gebeurt met de intentie aan
to tonen dat er in zijn werk elementen bevinden die met
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vrucht aangewend kunnen worden in de reflectie op dit thema8)
Immers, de intensieve betrokkenheid van Heidegger bij het na-
tionaal-socialisme, die zich uitte in een 10 maanden durend
rectoraat aan de universiteit van Freiburg in de jaren 1933-
1934 en in een aantal dubieuze politieke redevoeringen, ge-
schriften en handelingen uit diezelfde periode, doen op het
eerste gezicht weinig affiniteit vermoeden met het thema vre-
descultuur.

Het is niet mi jn bedoeling hier uitvoerig in to gaan op de rela-
tie tussen Heidegger en het nationaal-socialisme. Gezien het
thema van mijn lezing kan deze relatie echter niet geheel on-
genoemd blijven. Ik volsta ermee twee korte opmerkingen to
maken. In de eerste plaats ben ik van mening dat het boven
iedere twijfel is verheven dat Heidegger zich als persoon
ernstig heeft gecomprommiteerd door zich in to laten met het
nationaal-socialisme, zelfs indien we voor ogen houden dat hij
het meest verwerpelijke aspect ervan, het antisemitisme, ver-
wierp en zijn bemoeienissen met het nationaal-socialisme vooral
voortkwamen uit zijn intentie deze beweging een spirituele
wending to geven (vgl. met betrekking tot dit laatste Derrida
1987). Vooral het feit dat Heidegger na de tweede wereldoorlog
nooit openlijk afstand heeft genomen van de gruwelijke misda-
den tegen de mensheid die uit naam van het nationaal socialis-
me zijn gepleegd, verbindt zijn naam met een onuitwisbaar mo-
reel schandaal.

In tweede plaats is er de vraag of, en zo ja, in welke mate
Heideggers nationaal-socialistische engagement zijn neerslag
vindt in zijn filosofisch werk of er wellicht zelfs uit voort-
spruit. Deze vraag is mijn inziens minder eenvoudig to beant-
woorden. Uitgangspunt bij de beantwoording van deze vraag
dient volgens mij to zijn dat, zeker bij een filosofie die zulke
sterke levensbeschouwelijke implicaties bezit als die van
Heidegger, leven en leer niet volledig gescheiden kunnen wor-
den. Men kan het politieke engagement van Heidegger om die
reden niet afdoen als een naieve vergissing, die losstaat van
zijn boven de alledaagse realiteit verheven filosofie.9) Maar ook
wanneer wij dit erkennen blijft de precieze samenhang tussen
leer en leven bij Heidegger om verschillende redenen problema-
tisch.10) Deze samenhang kan slechts achterhaald worden in het
kader van een nauwgezette en zo min mogelijk vooringenomen
lectuur van het geheel van Heideggers geschriften, dat wil zeg-
gen niet alleen van de politieke geschriften uit 1933/1934.
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Een dergelijke omvangrijke lectuur kan ik in bet kader van
deze lezing vanzelfsprekend niet bieden. Ik hoop evenwel duide-
lijk to maken dat in ieder geval Heideggers, voor zijn gehele
denken representatieve, geschriften over de techniek en de ge-
latenheid, waartoe ik mij vandaag voornamelijk zal beperken,
op geen enkele wijze intern verbonden zijn met de ideologie
van bet nationaal-socialisme. Sterker nog, ik zal argumenteren
dat Heideggers denkbeelden over de techniek en de gelatenheid
niet alleen een indringende analyse mogelijk maken van (de
problemen van) de moderne cultuur, maar tevens positieve aan-
knopingspunten bieden voor een postmoderne vredescultuur (§3).
Voordat ik nader op deze beide thema's in ga maak ik enkele
meer algemene opmerkingen over Heideggers filosofie (§2).

HEIDEGGERS VRAAG NAAR DE ZIN VAN HET ZIJN

Heidegger heeft zich in zijn geschriften over een groot aantal
verschillende onderwerpen uitgelaten. Steeds staat daarbij ech-
ter een vraag op de achtergrond zonder welke men geen wer-
kelijke toegang tot zijn denken krijgt. Ik bedoel de vraag naar
de zin van bet bet zijn.ll) Ook Heideggers geschriften over de
techniek en de gelatenheid zijn slechts to begrijpen tegen de
achtergrond van deze vraag naar bet Zijn.12)

Nu is bet woord 'zijn' een van de neest gebruikte woorden in
de taal en tegelijkertijd een van de meest raadselachtige. Ten
minste vanaf de Griekse presocraten heeft de westerse filosofie
steeds opnieuw de vraag naar bet zijn en de zin van bet zijn
gesteld. Nu is echter volgens Heidegger de vraag naar bet zijn
in vrijwel de gehele westerse metafysische traditie misverstaan.
Wanneer men in deze traditie naar bet zijn vroeg, dan deed
men dat in de veronderstelling dat dit zijn een bepaald zijnde
betrof, dat wil zeggen iets dat is. Als antwoord op de vraag
naar bet zijn werd dan vaak een hoogste zijnde genoemd, dat
gesitueerd werd in een bovenzinnelijke wereld. Voorbeelden
daarvan zijn de Idee van bet Goede in Plato's filosofie en de
opvatting van God in de christelijke traditie. Dit hoogste zijnde
wordt dan vervolgens opgevat als de grond van alle overige
zijnden. Het gevolg van dit misverstaan van de vraag naar bet
Zijn als de vraag naar bet hoogste zijnde is volgens Heidegger
een fundamentele Zijnsvergetelheid.13) Heidegger wil nu, tegen
deze gehele traditie in, de vraag naar bet Zijn op een meer
oorspronkelijke wijze stellen.14)

De vraag naar bet Zijn is voor Heidegger dus niet de vraag
naar een bepaald zijnde, en zelfs niet naar bet geheel van de
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zijnden, maar naar datgene wat maakt dat de zijnden zich eerst
als zijnden aan ons kunnen voordoen. Om die reden kan men
niet zeggen dat het Zijn is op de wijze waarop een zijnde is
(of men zou dit 'is' transitief moeten opvatten; vgl. ID p. 62):
het zijn is datgene dat eerst maakt dat de zijnden mogelijk
zijn. We moeten het begrip 'Zijn' derhalve niet zozeer opvat-
ten als een zelfstandig naamwoord (d.w.z. als een begrip dat
iets dat is aanduidt), maar eerder als een werkwoord, dat be-
trekking heeft op het gebeuren van het verschijnen van zijn-
den. Het Zijn, zo omschrijft Heidegger het ook wel, is het
"aanwezen van het aanwezige" (UzS, p.122). Heidegger gebruikt
in dat verband ook de term "Lichtung" (klaarte, letterlijk: een
open plek in het bos), die de zijnden zichtbaar maakt: "Deze
klaarte zelf is het Zijn" (BDH, p. 20).

In een kantiaanse terminologie uitgedrukt kunnen we Heideggers
vraag ook begrijpen als een terugvragen van empirische objec-
ten naar de voorwaarden van de mogelijkheid van hun verschij-
nen (De Boer 1985, p.48; vgl. ook Duintjer 1966, p.320 e.v.).
Het gaat Heidegger er niet om afzonderlijke zijnden, zoals
tafels, dieren, mensen, morele of esthetische waarden, engelen
of God (vgl. BuH, p.19-20) op to merken en to beschrijven,
maar om het ontsluiten van de ruimte waarbinnen deze zijnden
zich eerst als zijnden (kunnen) voordoen. In die zin kan men
Heideggers vraagstelling een vorm van grondslagenonderzoek
noemen.

Nu neemt in Heideggers analyse van de mogelijkheidsvoorwaar-
den van het Zijn van de zijnden in Sein and Zeit (1926) de
mens een centrale plaats in. Dat komt omdat de mens volgens
Heidegger het enige zijnde is dat niet alleen (ontisch) is, maar
bovendien een (ontologisch) besef van zijn bestaan heeft (SuZ,
p.11 e.v.). De vraag naar het zijn van de zijnden kan daarom
voor Heidegger nooit losgemaakt worden van het Zijnsverstaan
van de mens. Enkel door een analyse van deze specifieke open-
heid van menselijk zijn (dat Heidegger aanduidt als er-zijn,
Dasein) kunnen we inzicht krijgen in het Zijn van de zijnden
(vgl. o.a. SuZ, p.183).15')

Van deze Daseins-analytiek is met. betreking tot ons onderwerp
vooral van belang dat Heidegger in Sein and Zeit argumenteert
dat het menselijk denken en handelen altijd reeds een bepaald
Zijnsverstaan vooronderstelt. De mens verhoudt zich in zijn
denken en handelen tot allerlei zijnden, en deze (ontische) ver-
houding wordt altijd reeds geleid door een bepaald (ontologisch)
Zijnsverstaan, ook al is dit Zijnsverstaan niet noodzakelijk
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steeds geexpliciteerd.16) Heidegger drukt dit uit door to stellen
dat bet menselijk zijn principieel opgevat dient to worden als
een 'in-de-wereld-zijn', waarbij wereld niet begrepen moet wor-
den als bet geheel van de dingen, maar als de betekenissamen-
hang die in de ontmoeting met de zijnden steeds is vooronder-
steld (SuZ, p. 52 e.v.). Het is van belang op to merken dat
Heidegger met deze opvatting van bet menselijk zijn als een
alti jd reeds in de wereld zijn in een belangrijk opzicht breekt
met bet Verlichtingsideaal van bet menselijk subject als een
geisoleerd en autonoom denkend en handelend wezen.17) Terwijl
bet Verlichtingsideaal uitgaat van de mogelijkheid van een vol-
strekt onbevooroordeeld oordelen en handelen, stelt Heidegger
dat ieder oordelen en handelen slechts mogelijk is op grond van
een reeds met betekenissen verzadigd in-de-wereld-zijn (vgl.
Gadamer 1960, p. 261 e.v.) Heidegger duidt deze op een niet
door hemzelf bepaalde wi jze van er-zijn van de mens aan met
de term geworpenheid of facticiteit (SuZ, p.135). De mens is
alti jd reeds geworpen in een bepaalde traditie van Zijnsver-
staan. Zo is bijvoorbeeld moreel oordelen eerst mogelijk tegen
de achtergrond van een historisch bepaalde opvatting van wat
moraliteit is. Zonder een dergelijke 'Vorverstandnis' is moreel
oordelen in bet geheel niet mogelijk.18) In deze context moeten
we de uitspraken van Heidegger lezen waarin wordt gesteld dat
bet bet Zijn iedere menselijke conditie en situatie draagt en
bepaalt (vgl. bijv. BiiH, p.6).

Critici van Heidegger hebben naar voren gebracht dat deze op-
vatting een zeker fatalisme impliceert. Vooral Heideggers latere
werk, waarin bet Zijn herhaaldelijk aangeduid wordt als een
beschikking of noodlot (Geschick) dat de mens overkomt (vgl.
o.a. VA, p.169; ID, p.29) lijkt een dergelijke interpretatie to
bevestigen. Een dergelijke opvatting van bet Zijn opende vol-
gens Schwan (1988, p.100) de weg om ook bet nationaal-socia-
listische wereldbeeld als een onafwendbaar noodlot to beschou-
wen en daarmee impliciet to rechtvaardigen. Een dergelijke op-
vatting doet mijns inziens echter geen recht aan Heideggers
positie.19) Heidegger onderstreept, anders dan de tradities van
de Verlichting en bet Humanisme, inderdaad op radicale wijze
bet feit dat de mens geen soeverrein meester is van zijn ge-
schiedenis (en dus evenmin van de geschiedenis van bet Zijn).
De menselijke geworpenheid impliceert dat veel de mens buiten
zijn intentionele weten en handelen om overkomt.20)

Maar Heidegger heeft ook steeds onderstreept dat de mens ook
gekenmerkt wordt door bet vermogen bet bestaan waarin hij
geworpen is to overstijgen (vgl. SuZ, p. 142 e.v.). Het mense-
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lijk zijnsverstaan wordt volgens Heidegger principieel geken-
merkt door het ontsluiten van mogelijkheden. (SuZ, p.144). Het
menselijk zijn is in dit verstaan van het zijn altijd een kun-
nen-zijn (SuZ, p.145). Het menselijk verstaan is in zijn gewor-
pen-zijn om die reden tevens principieel ontwerp.Y1) Om die
reden dient het geworpen-zijn van de mens niet opgevat to
worden als een beperking, maar juist als de mogelijkheidsvoor-
waarde van de menselijke vrijheid en moraliteit (SuZ, p.193).22)

Ook in zijn latere werk van Heidegger is er steeds sprake van
een menselijke spontaniteit en verantwoordelijkheid met betrek-
king tot het geschieden van het Zijn, zij het dat deze vrijheid
geen absolute vrijheid is (vgl. Sitter 1975, p. 179 e.v.). De
mens is geen heer en meester van het zijnsgeschieden, maar,
om een geliefde metafoor van Heidegger to gebruiken, de her-
der van het Zijn (BuH, p.19). De mens is geen soeverein heer-
ser over zijn geschiedenis, maar draagt wel de verantwoorde-
lijkheid ('zorg' in de terminologie van Sein and Zeit) het zijns-
geschieden to helpen voltrekken. Bet ontwerpen van nieuwe
mogelijkheden is geen autonome daad van de mens, maar ver-
eist volgens de latere Heidegger een ontvankelijk, openstaande
houding ten opzichte van het Zijnsgebeuren. Een dergelijke
houding maakt een ander Zijnsverstaan mogelijk, en daarmee
tevens kwalitatief andere vormen van denken en handelen.

Nu laat Heidegger er reeds in Sein and Zeit geen misverstand
over bestaan dat de mens deze verantwoordelijkheid vaak uit
de weg gaat. Wanneer de mens zich niet bezint op zijn eigen-
lijke wezen als geworpen ontwerp, maar slechts denkt en doet
wat men denkt en doet, en zich daarmee volledig overlevert
aan het heersende Zijnsverstaan, leeft hij oneigenlijk. Het men-
selijk Dasein begrijpt zich in deze oneigenlijke zijnswijze niet
langer als mogelijkheid, maar ontvlucht zijn mogelijkheden.23)

De mens sluit zich daarbij of van het Zijn. De eerder genoem-
de Zijnsvergetelheid wortelt, zo zou men het kunnen uitdruk-
ken, in de oneigenlijke zijnswijze van de mens. Deze oneigen-
lijkheid is voor Heidegger niet zozeer een deficiente modus van
het menszijn: het is eerder de gewone houding van de mens.24)
Het eigenlijke zijn bestaat in de erkenning van de factische
eindigheid en daarmee van de tragiek van de mens. Deze tra-
giek bestaat in het besef als ontwerpend Dasein verantwoorde-
lijk to zijn voor de geschiedenis (van het Zijn), terwijl de ge-
worpenheid (d.w.z. eindigheid) tegelijkertijd maakt dat we deze
verantwoordelijkheid nooit volledig kunnen realiseren, maar
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evenntin kunnen afschaffen (Oudemans 1980, p.172-173; vgl. ook
Delfgauw 1950, p. 72).

Deze tragische opvatting van de mens is ver verwijderd van het
optimisme dat inherent is aan het Verlichtingsdenken en het
humanisme, dat meent dat het in het vermogen van de mens
ligt zijn geschiedenis to beheersen. We dienen ons of to vragen
of de geschiedenis, in het bijzonder ook de moderne geschie-
denis vanaf de Verlichting ons niet dwingt ons onvermogen om
'onze' geschiedenis to beheersen to erkennen. Of maakt onze
eindigheid dat we zelfs dit onvermogen niet onder ogen kunnen
zien? (vgl. Oudemans 1980, p. 247).25) Geanalyseerd dient to
worden van waar de hoogmoed stamt die het menselijke denken
en handelen, ook met betrekking tot de hoop op een permanen-
te vrede, ten minste vanaf de Verlichting kenmerkt. In dat ka-
der doet de vraag gesteld worden door welk Zijnsverstaan de
moderne tijd wordt gekenmerkt.

TECHNIEK EN GELATENHEID

De titel van Sein and Zeit geeft reeds aan dat er voor
Heidegger een nauw verband bestaat tussen Zijn en tijd. Het
Zijn is het geschieden van de zijnden. In zoverre het Zijn en-
kel tevoorschijn treedt in het (voor)ontologisch verstaan van de
mens is de Zijnsgeschiedenis op to vatten als de geschiedenis
van het Zijnsverstaan. Volgens Heidegger wordt ieder opeenvol-
gend fase in de loop van de westerse cultuurgeschiedenis be-
paald door een specifiek Zijnsverstaan. Dat Zijnsverstaan vormt
het alomvattende kader van het denken en handelen in het be-
treffende tijdvak. In de geschriften na Sein and Zeit interpre-
teert Heidegger onder andere deze opeenvolgende fasen van het
Zijnsverstaan in de de westerse metafysica. Ons interesseert
hier met name zijn interpretatie van het Zijnsverstaan in de
moderne ti jd.

Uitgangspunt van Heideggers analyse van de moderne tijd vormt
het dominante optreden van het menselijk subject als de auto-
nome grondslag van zijn denken en handelen, door Heidegger
aangeduid als het theoretisch humanisme van de moderne perio-
de.26) In Die Zeit des Weltbildes uit 1936 Iaat Heidegger zien
dat de term 'subject' in de loop van geschiedenis een. belang-
rijke verschuiving in betekenis heeft ondergaan. Het begrip
gaat terug op het Latijnse 'subjectum', dat op zijn beurt een
vertaling vormt van het Griekse 'hypokeimenon'. Deze term
duidde de op zichzelf berustende grond van al wat is' en die
als zodanig tevens de grond van waarheid vormt,27) In de pla-
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toonse traditie werd dit 'hypokeimenon' nader bepaald als 'idea'
(Idee), in het Middeleeuwse als God. In beide gevallen heeft het
'hypokeimenon' als grond van waarheid dus nog geen specifieke
verhouding tot de mens of het 'ik'. Deze niet-antropocentrische
betekenis houdt de term 'hypokeimenon' (subjectum) in de ge-
hele metafysische traditie tot aan de moderne wijsbegeerte.

Het is nu volgens Heidegger Descartes geweest die een radicale
verschuiving in de betekenis van de term teweegbracht door
het subjectum als menselijk subject op to vatten. Opvallend
daarbij is dat de connotaties die aan 'de oudere betekenis kleef-
den, niet verdwijnen, maar in de nieuwe betekenis worden op-
genomen. Het menselijk subject wordt namelijk door Descartes,
evenals de metafysische traditie voor hem dit deed ten aanzien
van het niet-antropocentrische subjectum, opgevat als de grond
van waarheid. Daarenboven echter vormt het menselijke subject
voor Descartes de onbetwijfelbare zekerheid van deze waarheid.
Dit komt tot uitdrukking in de beroemde cartesiaanse formule
ego cogito (ergo) sum. Dat wil zeggen dat voor Descartes ge-
lijktijdig met het denkend voorstellen van iets door het mense-
lijk subject ontwijfelbaar mede aanwezig is.28) Een zijnde be-
staat met andere woorden voor Descartes slechts als een door
een menselijk subject voorgesteld object. De grondzekerheid
van de kennis wordt dus voor Descartes niet gevormd door iets
buiten de mens (een Ideeenrijk of God), maar door de mens
zelf.

In de Verlichtingsfilosofie van Kant lijkt deze wending naar het
theoretisch humanisme zich to voltooien. In Kants filosofie
wordt de gehele natuur vereenzelvigd met een door het mense-
lijk subject voltrokken synthese van voorstellingen.29) De tota-
le werkelijkheid wordt herleid tot manipuleerbare voorwerpe-
lijkheid (vgl. Van Doosselare 1979, p.77). Heidegger:

"De mens als rationeel wezen uit de tijd van de Ver-
lichting is niet minder subject dan de mens die zich
als natie begrijpt, als volk wil, zich als ras kweekt
en die zichzelf tenslotte volmacht geeft om de peer
van de aarde to zijn... In het planetaire egoi'sme van
de technisch georganiseerde mens bereikt het subjec-
tivisme zijn hoogste top, vanwaar zij zal afdalen tot
op het niveau van de georganiseerde uniformiteit om
zich daar to installeren. Deze uniformiteit wordt im-
mers het zekerste instrument van de complete, nl.
van de technische heerschappij over de aarde. De
moderne vrijheid van de subjectiviteit gaat helemaal
op in haar overeenkomstige objectiviteit" (Hw, p.
111).
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HET WEZEN VAN DE MODERNE TECHNIEK

De techniek nu vormt volgens Heidegger het wezen van het
voor de moderne kenmerkende Zijnsverstaan. Techniek moet
daarbij niet begrepen worden het geheel van werktuigen en
machines, maar als het specifieke Zijnsverstaan, dat ten grond-
slag ligt aan het denken en handelen van de moderne mens.
Ontologisch begrepen vormt de techniek de specifieke wijze
waarop de zijnden zich in de moderne tijd aan de mens voor-
doen. Nu geldt ook voor de techniek uit vroeger ti jden dat zij
een wijze van onthullen van de zijnden vormt. De verbinding
met de moderne natuurwetenschap onderscheidt de moderne
techniek volgens Heidegger echter wezenlijk van de oude. Ter-
wijl de oude techniek een wijze van tevoorschijn brengen van
de zijnden was, is de moderne techniek een tevoorschijn vorde-
ren (TK, p.14). Alle zijnden worden tot bestand van het reke-
nend denken. Een zijnde bestaat nog slechts als object van dit
technologisch-instrumentele denken (vgl. G, p.15).

De moderne mens gaat er in zijn oneigenlijke bestaanswijze
vanuit dat de techniek een instrument van beheersing is ten
dienste van zijn immer groeiende behoeften. Heidegger stelt
echter dat de technische beheersing van de zijnden weliswaar
niet buiten het menselijke handelen geschiedt, maar dat de mo-
derne techniek tegelijkertijd de mens zelf volledig beheerst.
Het roept het sprookje in herinnering van de tovenaarsleerling,
die krachten oproept die hij op geen enkele wijze kan beheer-
sen. De moderne technologie put de aarde uit en vernietigt het
natuurlijk milieu, waarop ook de mens is aangewezen. En voor
zoverre de oneigenlijke bestaanswijze de moderne mens al niet
afhoudt van dit inzicht, lijkt hij evenmin als de tovenaarsleer-
ling bij machte het getij to keren. De technische houding is
bovendien niet beperkt tot de zijnden buiten de mens. Ook de
mens zelf dreigt volgens Heidegger gedegradeerd to worden
tot iets dat nog slechts als een louter bestand en grondstof
van het rekenende denken begrepen wordt.30) Ik denk dat we
Foucaults genealogische analyse van de menswetenschappen en
de met deze menswetenschappen verbonden disciplines vanuit
dit Heideggeriaanse perspectief moeten verstaan. De genealo-
gische analyses van Foucault laten de mens zien als een zijnde,
dat door de sociale wetenschappen tevoorschijn wordt gevorderd
om door sociale technologieen beheerst to kunnen worden. Zelfs
de ethiek wordt in de moderniteit tot een utilistische bereke-
ning van het grootste goed voor het grootste aantal, tot in-
strument van een menselijke planwetenschap (Sitter 1975, p.
195).31)
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Heidegger gaat in het in de jaren 1936-1946 tot stand gekomen
geschrift Ueberwindung der Metaphysik nader in op de implica-
ties van het rekende denken voor moderne oorlog. Deze moder-
ne oorlog staat volgens Heidegger volledig in dienst van het
verbruik ('Vernutzung') van de zijnden. In het 'tijdvak van de
techniek kan het onderscheid tussen oorlog en vrede om die
reden volgens Heidegger uiteindelijk niet langer worden ge-
maakt:

"De vraag, wanneer het vrede zal zijn, laat zich niet
daarom niet beantwoorden omdat. de duur van de oor-
log onafzienbaar is, maar omdat de vraag naar lets
vraagt dat niet meer bestaat, omdat de oorlog niet
meer lets is, dat op vrede kan uitlopen. De oorlog is
tot een bastaard van het verbruik van de zijnden
geworden, die in de vrede words voortgezet... Deze
lange oor-log gaat op den duur langzaam over niet
in een vrede zoals die vroeger bestond, maar in een
toestand, waarin het in het geheel niet
meer als zodanig wordt ervaren en het vredesmatige
zin- en inhoudsloos is geworden" (VA, p.85).

De moderne rationaliteit die, zoals in Kants Zum ewigen Frie-
den, oproept tot democratie en permanente vrede, vormt zo
tegelijkertijd de grondslag van de moderne oorlogsindustrie. En
het meest huiveringwekkende is dat dit allerminst een toevallig
samengaan lijkt to zijn. Lennaert Vriens merkt in dit verband
in zijn boek Pedagogiek tussen hoop en vrede op:

"Het is... de ironie van de geschiedenis dal Kants
ideeen met betrekking tot democratic en opvoeding
in de praktijk eerder aan oorlog wordt gekoppeld dan
aan vrede. In de tijd dat Kant zijn iedeen over de
vrede als product van democratische beslissingen
schreef werden de legers waarmee de oorlog werd
gevoerd reeds 'gedemocratiseerd'. Ideeen om de dure
beroepslegers to vervangen door een goedkope patio-
vale militie werden werkelijkheid door de Franse Re-
volutie en wat daarop volgde, hetgeen resulteerde in
een oorlogsindustrie" (Vriens 1988, p.99).

Volgens Vriens vond dit ook zijn neerslag in het onderwijs:

"Het is niet verwonderlijk dat in zo'n dominante oor-
logscultuur het model van het leger in . toenemende
mate door de school werd overgenomen. De volks-
school, gepropageerd om to komen tot volksverhef-
fing, werd klassikaal georganiseerd. Dit was een ver-
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eiste om tegemoet to komen aan de democratische eis
om alle kinderen to laten participeren, maar het leid-
de wel tot een automatische acceptatie van militaire
disciplineringstechnieken" (Vriens 1988, p.99-100; vgl.
de analyse van de disciplines in Foucault 1975).

VREDE EN GELATENHEID

De zojuist geciteerde uitspraak van Heidegger over de verva-
ging van het onderscheid tussen oorlog en vrede in de moderne
tijd lijkt ons opnieuw dicht in de buurt van een fatalisme to
brengen. Het totalitaire karakter van het het moderne Seins-
geschick maakt dat voor Heidegger communisme, amerikanisme
en - na de beeindiging van zijn politiek engagement - ook het
nationaal-socialisme in gelijke mate onderworpen zijn aan de
planetair bepaalde techniek (vgl. Schwan 1988, p.97). Ieder van
deze politieke systemen wordt volgens Heidegger bepaald door
een instrumenteel-technologisch Zijnsverstaan dat alle zijnden,
en uiteindelijk ook de mens zelf degradeert tot touter bestand
van het rekenende denken.

Heidegger blijft evenwel niet bij deze vaststelling stilstaan. Dat
hoeft op grond van de voorafgaande uiteenzetting overigens
niet to verwonderen. Ook al onderstreept Heidegger het tota-
litaire karakter van het Zijnsverstaan van de moderne tijd
(d.w.z. van wezen van de techniek), dat neemt de mogelijkheid
van een kwalitatief ander Zijnsverstaan allerminst weg. Welis-
waar zijn de kansen voor een kwalitatief ander Zijnsverstaan in
Heideggers ogen op dit moment niet bijzonder gunstig. Het pro-
bleem van de moderne tijd is voor Heidegger voor alles gelegen
in de gedachtenloosheid:

"Het rekende denken calculeert. Het calculeert voort-
durend nieuwe, steeds meer belovende en tevens
goedkopere mogelijkheden. Het rekende denken raast
van het van de ene leans maar de volgende. Het re-
kende denken houdt nooit stil, komt niet tot bezin-
ning. Het rekende denken is geen bezinnend naden-
ken; geen denken dat nadenkt over de zin die heerst
in alles wat is" (G, p.13-14).

In de terminologie van Sein and Zeit zouden we kunnen zeggen
dat in de moderne tijd het oneigenlijke zijn, de toestand van
de Zijnsvergetelheid (door Heidegger in het latere werk tra-
gisch aangeduid als Zijnsverlatenheid) zo overheersend is ge-
worden dat een authentiek bestaan niet langer mogelijk lijkt to
zijn.32) De mens gaat zozeer op in de wereld van de techniek
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dat hij zich niet langer als ontwerper van nieuwe mogelijk-
heden begrijpt.

Maar hoe somber de vooruitzichten voor een authentiek Zijns-
verstaan ook mogen zijn, principieel uitgesloten is een dergelijk
Zijnsverstaan allerminst. Heideggers latere filosofie biedt naast
de analyse van Zijnsverlatenheid van de moderne tijd ook tal-
rijke aanzetten om een dergelijk meer oorspronkelijk Zijnsver-
Man onder woorden to brengen. Tegenover het tevoorschijn
vorderen van de zijnden door de techniek Heidegger plaatst
Heidegger een meer ontvankelijke, openstaande houding ten op-
zichte van de zijnden en het Zijnsgebeuren zelf. Deze houding
duidt Heidegger aan als de gelatenheid tegenover de dingen (G,
p.23). Deze gelatenheid maakt het volgens hem mogelijk een
andere, niet instrumenteel-technologische verhouding tot de
zijnden in to nemen. De houding van gelatenheid is er op ge-
richt de zijnden to laten zijn, teneinde het Zijn to laten ge-
schieden. Deze gelatenheid mag niet opgevat worden als een
touter passieve houding tegenover het Geschick des Seins.33)
Het is immers vanuit deze houding dat het heersen van de ver-
schillende uitingsvormen van de moderne techniek aan de orde
kan worden gesteld. De houding van gelatenheid maakt het ons
daarbij bovendien mogelijk onze verantwoordelijkheid ten op-
zichte van het geschieden van de zijnden to ervaren. De hou-
ding van gelatenheid moet positief begrepen worden als een
eigenlijk ethos (BOH, p.41), een toestand van beheerstheid in
vergelijking met het op beheersing gerichte instrumentele den-
ken.

Misschien kan deze houding van gelatenheid tegenover de din-
gen verhelderd worden door haar to vergelijken met de wijze
waarop wij met de dingen verkeren in de esthetische erva-
ring.34) Ook de esthetische ervaring wordt gekenmerkt door
een ontvankelijke houding. In de esthetische ervaring (zowel in
de productieve als in de receptieve) stellen we ons open voor
wat deze ervaring ons aanreikt (vgl. De Mul 1987d). We laten
ons toespreken door wat het kunstwerk (of de natuur) ons to
zeggen heeft. Het gaat daarbij bovendien, in de beroemde
woorden van Kant, om een belangeloos welbehagen (KU, p.6, W
X, p.116). Dat wit zeggen dat de esthetische ervaring niet
op een beheersing van datgene dat de ervaring oproept is ge-
richt.35) Belangeloos betekent echter nadrukkelijk niet: zonder
belang. De esthetische ervaring is juist van het allergrootste
belang, omdat deze ervaring bij uitstek betrekking heeft op het
vernemen van betekenis. Het gaat ons in de esthetische erva-
ring om de zin van ons bestaan, en op die van het Zijnsgebeu-

29



ren als zodanig. We zouden op grond van deze vergelijking de
gelatenheid tegenover de dingen kunnen opvatten als een esthe-
tische levenshouding.

Ik ben van mening dat Heideggers denken over de techniek en
de gelatenheid een bijzondere relevantie bezit voor een nadere
bezinning op de problemen van de hedendaagse cultuur en op
mogelijke alternatieven. Deze relevantie ligt niet zozeer op het
vlak van het verstrekken van concrete handelingsaanwijzingen,
als wel op dat van de doordenking van de grondslagen die ons
handelen eerst mogelijk maken. Heideggers denken biedt ons,
met andere woorden, een bezinning op onze Zijnswijze.36) In de
ecologische beweging heeft in de afgelopen jaren reeds een
eerste reflectie plaatsgevonden op de verhouding tussen mens
en de hem omringende (levenloze en levende natuur) vanuit een
dergelijke bezinning. Een dergelijke reflectie lijkt mij ook voor
de vredesbeweging bijzonder zinvol. Daar zou de reflectie voor-
al ook gericht moeten zijn op het intermenselijk verkeer. De
Daseins-analytiek in Sein and Zeit biedt daartoe een belangrijk
aanknopingspunt. In Sein and Zeit stelt Heidegger dat tot de
wezenlijke structuur van het Dasein ook het Mitsein behoort.
De ander is even oorspronkelijk als het in-de-wereld-zijn
zelf.37) Het menselijke Dasein is volgens zijn wezenlijke struc-
tuur steeds open naar het andere en de anderen.38) Daarmee is
ook de bekommerdheid (Fursorge) als een tot het menselijk
Dasein behorend existentiaal bepaald. Deze bekommerdheid
vormt een mogelijkheidsvoorwaarde voor een vreedzame mense-
lijke omgang.39) De oneigenlijke bestaanswijze van het reken-
ende denken, waarin het andere en uiteindelijk ook de ander
tot louter bestand en daarmee tot potentiele grondstof voor de
oorlog worden gereduceerd, sluit een dergelijke bekommerdheid
echter uit. Een oproep tot een doorbreking van de voor de mo-
derne tijd kenmerkende wijze van oneigenlijkheid is om die
reden een noodzakelijke voorwaarde voor het realiseren van
een vreedzamer cultuur.40) Dat vereist een zeker wantrouwen
tegenover de erfenis van de Verlichting. De oneigenlijke reduc-
tie van de medemens is immers in belangrijke mate' voorbereid
door het Verlichtingsdenken van Descartes, waarin van de
complexe structuur van het Mitsein wordt geabstraheerd ten
gunste van een geisoleerd en autonoom opgevat subject (vgl.
Kockelmans 1962, p.49).41)

Indien de erfenis van de Verlichting ons niet in staat stelt om
tot een bezinning to komen op onze huidige Zijnswijze, waartoe
kunnen we ons dan wenden? De zojuist opgemerkte verwant-
schap van de houding van gelatenheid en de esthetische erva-
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ring bevat de suggestie dat de esthetische opvoeding daartoe
een weg zou kunnen ontsluiten. Het is wellicht niet toevallig
dat in de huidige instrumenteel-technologische cultuur de esthe-
tische opvoeding naar een marginale positie verdreven is. Zeker
indien we bedenken welke fundamenteel belang in de Romantiek
aan de esthetische opvoeding werd geschonken.42) De wezenlij-
ke verwantschap van de gelatenheid tegenover de dingen en de
esthetische ervaring suggereert dat we in naam van de vrede
tegenover de voltooiing van het project van het moderne het
esthetisch imperatief kunnen plaatsen de erfenis van de Roman-
tiek to voltooien.44) Een dergelijk project is, gezien de radicale
eindigheid van de mens, ongetwijfeld even onvoltooibaar als dat
van de Verlichting. Maar zelfs als onvoltooibaar project ontsluit
het in ieder geval de hoop op een leven dat niet volledig in
het teken staat van een toekomstige totale vernietiging.

Misschien zal men mij willen tegenwerpen dat een dergelijke
oproep een vlucht impliceert in een esthetiscisme dat niet
minder nalef is dan het vooruitgangsoptimisme van de Verlich-
ting.45) Ik wil mijn lezing besluiten met twee korte reacties
op deze tegenwerping.

In de eerste plaats dienen we to bedenken dat de term 'esthe-
ticisme' zowel een vlucht uit de werkelijkheid in het besloten
domein van het esthetische kan aanduiden als de poging het
esthetische domein uit to strekken over de gehele realiteit
(Megill 1985, p.2). In het laatste geval is er niet zozeer sprake
van een escapisme als wel van een poging een nieuwe Zijnswij-
ze to ontsluiten op basis van een esthetische levenshouding.
Een dergelijke esthetische levenshouding zal voor alles een
tragische zijn, dat wil zeggen gedragen door het besef dat de
menselijke Zijnswijze een radicaal eindige Zijnswijze is. Een
dergelijke tragische levenshouding betekent dus alles behalve
een nostalgisch geinspireerde vlucht uit de techniek in naam
van een of ander paradijselijk verleden. Een houding die uitgaat
van de volstrekte eindigheid van de mens, erkent dat de mo-
derne mens geworpen. is in de wereld van de techniek en dat
het een illusie zou zijn to menen dat hij deze moderne tech-
niek eenvoudigweg de rug zouden kunnen toekeren. Wel tracht
het bezinnende denken en dichten to ontkomen aan de totali-
taire aanspraken van de techniek:

We kunnen 'ja' zeggen tegen het onvermijdelijke
gebruik van de technische voorwerpen, en wi j kunnen
tevens 'peen' zeggen, voor zover wi j hen beletten,
dat zij ons uitsluitend in beslag nemen en zo ons
wezen scheef trekken, verwarren en uiteindelijk tot
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een woestenij maken... Wij laten de technische voor-
werpen in onze alledaagse wereld binnentreden en

houden ze tezelfder tijd erbuiten, d.w.z. wij laten
ze op zich berusten als dingen die niet lets absoluuts

zijn, maar die zelf op iets hogers aangewezen bli j-
ven" (G, p.22-23).

Nu zou men - in tweede instantie - kunnen volhouden dat het
naief is to menen dat een bezinnend denken en dichten de
werkelijkheid zou kunnen veranderen. Dat, zo zou men kunnen
stellen, vereist eerder een vastberaden handelen dan een bezin-
nend verwijlen bij de geest. Als antwoord op dit verwijt zou ik
naar de opmerking willen verwijzen die Hanna Ahrend, een van
de joodse leerlingen van Heidegger die nog net op tijd de gru-
welen van het nationaal-socialisme wist to ontvluchten, maakt
in het voorwoord van haar omvangrijke werk The Life of Mind.
De impuls om juist in deze tijd een werk over het leven van de
geest to schrijven, zo schrijft Ahrend, kreeg zij toen ze in
Jeruzalem het Eichmanproces bijwoonde. Wat haar het meest
schokte dat in de persoon van Eichman 'geen spoor to vinden
was van vastberaden ideologische overtuigingen of van uit-
gesproken kwaadwillige motieven'. Het enige wat opviel was
een letterlijk ontstellende `thoughtlessness', gedachtenloosheid
(Ahrend 1977, I, p.4).

"Als er iets in het denken van de mens is dat hem
kan weerhouden van het kwaad, dan moet het een
eigenschap zijn die inherent is aan deze activiteit,
onafhankelijk van haar objecten" (I, p. 180).

Bezinning op het denken blijft om die reden een noodzakelijke
eerste stap op weg naar een vreedzamer cultuur.
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NOTEN

1 Deze tekst werd uitgesproken in het kader van een door
de vereniging Pedagogen voor de vrede in samenwerking
met het Bureau Studium Generale van de Rijksuniversiteit
Utrecht op 28 oktober 1988 georganiseerd symposium Een
postmoderne Vredescultuur? Postmodern weten - vredes-
cultuur - opvoeding. Ten behoeve van de verstaanbaarheid
van de lezing koos ik ervoor alle citaten in de lopende
tekst to vertalen. Citaten in de (niet uitgesproken) voet-
noten zijn daarentegen veelal onvertaald gelaten.

2. 'Der Friedenzustand unter Menschen, die neben einander
leben, ist kein Naturzustand (status naturalis), der viel-
mehr ein Zustand des Krieges is, d.i. wenn gleich nicht
immer ein Ausbruch der Feindseligkeiten, doch immer-
wahrende Bedrohung mit denselben' (W XI, p. 203).

3. In de paragraaf Von der Garantie des ewigen Friedens
stelt Kant: 'Das was these Gewahr (Garantie) leistet, ist
nicht Geringeres, als die grole Kiinstlerin Natur (natura
daedala rerum) aus deren mechanischem Laufe sichtbarlich
Zweckmaligkeit hervorleuchtet, durch die Zwietracht der
Menschen Eintracht selbst wider ihren Willen emporkom-
men zu lassen' (W XI, _217). Deze list van de rede
illustreert Kant met een verwijzing naar de menselijke
handelsgeest, die enerzijds tot concurrentie en mogelijk
zelfs strijd aanzet, maar die uiteindelijk tot een vreed-
zaam samenleven van de verschillende volken noopt. Uit
bovenstaand citaat blijkt overigens dat Kant aan de oorlog
ook een positieve rol toebedeelt, en wel als drijfveer om
uit de onbeschaafde natuurlijke toestand naar de burge-
lijke over to gaan (vgl. Jaspers 1967, p.184). In de Kritik
der Urteilskraft gaat Kant zelfs nog verder, wanneer hij
aan de oorlog een zekere intrinsieke verhevenheid ('etwas
Erhabenes an sich') toeschrijft 'da hingegen ein langen
Frieden den blolen Handlungsgeist, mit ihm aber den
niedriegen Eigennutz, Feigheit and Weichlichkeit herr-
schend zu machen, and die Denkungsart des Volks zu
erniedrigen pflegt' (W X, p.B 106-107).

4. Foucault heeft zichzelf nooit als een postmodern filo-
soof aangeduid. Aangezien er' in zijn geschriften echter
sprake is van een expliciete kritiek op het project van
het moderne, is het m.i. gerechtvaardigd hem in het kamp
der postmodernen to plaatsen (vgl. De Mul 1987a en
1987b).
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5. Deze afkeer lijkt Habermas er in zijn bespreking van het
werk van Foucault van to weerhouden zijn eigen (door
Foucault becritiseerde) vooronderstellingen werkelijk ter
discussie to stellen (vgl. Laermans 1986, p. 3 4). Dat het
bijzonder moeilijk is om vanuit de radicaal tegengestelde
vooronderstellingen van het communicatie-theoretisch
perspectief van Habermas en het archeologisch-genea-
logische perspectief van Foucault tot een vruchtbare
dialoog to komen, toont de (overigens verhelderende)
discussie aan die enkele jaren geleden door enkele aan-
hangers van Habermas en Foucault in het tijdschrift Krisis
werd gevoerd (vgl. Keulartz en Kunneman 1983, Laermans
1984 en Keulartz en Kunneman 1984, Laermans 1986; zie
ook Kunneman 1986, pp.347-374).

6. In deze lezing beperk ik mij tot de postmoderne kritiek
op de Verlichting en het Humanisme. Met betrekking tot
de kritiek op het erfgoed van het Christendom zou
Nietzsches 'verkondiging' van de dood van God een goed
uitgangspunt vormen voor een bespreking van de post-
moderne kritiek op het moderne (vgl. Nietzsche KSA 111,
p. 480). De vraag die daarbij overigens gesteld zou moeten
worden is of het Christendom niet eerder tot het pre-
moderne gerekend zou moeten worden dan tot het
moderne. Het Humanisme en de Verlichting ontwikkelden
zich immers mede in reactie op het op geloofsevidenties
steunende middeleeuwse denken. Nietzsche beschouwt de
dood van God in elk geval als de ultieme uitdrukking van
de voor het modernisme kenmerkende ontwaarding van alle
(traditioneel bepaalde) waarden. Belangrijk in dit ver-
band is overigens de vraag of deze ontwaarding van alle
waarden in de postmoderne kritiek enkel wordt geaffir-
meerd (waarbij het postmoderne denken opgevat zou
moeten worden als een louter nihilistisch spel in het
vacuum dat door deze ontwaarding is geschaper<), of dat
er daarbij ook sprake is van een poging to komen tot een
herwaardering van de ontwaarde waarden. Bi j Nietzsche is
van een dergelijke 'Umwertung alle Werte' expliciet sprake
(zie o.a. KSA XIII, p.192, vgl. ook 111, pp. 573-574) In het
vervolg van mijn lezing zal ik betogen dat een dergelijke
intentie om to komen tot een herwaardering ook aan-
wezig is in het werk van Heidegger en Foucault.

7. De invloed van Nietzsche en Heidegger op het werk van
Foucault kan moeilijk worden overschat, ook al heeft hij
niet veel over hen geschreven. In een interview kort
voor zijn dood zei Foucault hierover het volgende: 'Mijn
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gehele filosofische ontwikkeling is door het lezen van
Heidegger bepaald, oak al ken ik Sein and Zeit en zijn
latere werken nauwelijks. Ik erken dat ik hem eerst door
Nietzsche begreep, terwijl ik waarschijnlijk Nietzsche
niet eens zou hebben gelezen als ik Heidegger niet had
gelezen. Nietzsche alleen zei me niets, beiden tesamen
evenwel betekende een ware filosofische schok. Ik heb
echter nooit iets over Heidegger geschreven en maar een
heel klein werkje over Nietzsche; toch zijn het de auteurs
die ik het meest gelezen heb. Ik denk dat het belangrijk
is, een klein aantal auteurs to hebben waarmee je denkt,
waarmee je werkt, maar waarover je niet schrijft'
(Foucault 1984, 45). De invloed van Heidegger wordt op
een verhelderende wijze aan de orde gesteld door Dreyfuss
en Rabinow (1982) en IJsseling (1986).

8. Aanleiding tot deze discussies vormen recente publica-
ties van de Freiburgse historicus Hugo Ott (1988) en
vooral het boek Heidegger et le nazisme van Victor Farias
(1987). Zie voor een overzicht van de reacties op het
boek van Farias in de Europese week- en dagbladpers
Hermse 1988.

9. In die zin kan men Farias' intentie de relatie tussen de
objectieve historische context van het nationaal-socia-
lisme, de politieke praxis van Heidegger en de systema-
tische betekenis van diens werk to onderzoeken enkel
prijzen (Farias 1987, p.15). Helaas schiet Farias boek in de
uitwerking van deze intentie ernstig tekort. Van het
omvangrijke filosofische werk van Heidegger komt slechts
een enkele paragraaf uit Seitz and Zeit aan de orde, die
dan bovendien bijzonder suggestief wordt geinterpreteerd.
Farias concentreert zijn aandacht voornamelijk op de
politieke geschriften uit de jaren 1933 en 1934 (die slechts
een zeer klein onderdeel uitmaken van het totale oeuvre)
en een tweetal, uit 1910 en 1964 daterende gelegenheids-
toespraken over de onmiskenbaar anti-semitische heilige
Abraham k Santa Clara, die evenals Heidegger in
Melkirch werd geboren. Dat Farias vrijwel uitsluitend op
grond van deze twee toespraken (waarin overigens geen
antisemitische klank valt to vernemen) Heidegger een
levenslang anti-semitisme toeschrijft, toont het al to ten-
dentieuze karakter van Farias boek aan. Zie voor een
diepgaandere aanzet tot de analyse van de relatie tussen
Heideggers filosofie en zijn politieke engagement o.a. de
artikelen die zijn gebundeld door Gethmann-Siefert en
Poggeler 1988 en Oosterling en Prins 1988.
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10. In de eerste plaats is dit bet geval omdat Heideggers
oeuvre evenmin als de nationaal-socialistische ideologie
een eenheid vormt, maar eerder bet karakter heeft van
een 'patchwork' van meerdere, soms incongruente per-
spectieven (vgl. Franzen 1988). Dat maakt dat we niet
eenduidig kunnen vaststellen of 'de' filosofie van
Heidegger nationaal-socialistisch van karakter is. De vraag
is veeleer of bepaalde aspecten van Heideggers werk
overeenkomst vertonen met bepaalde aspecten van bet
nationaal-socialisme. Aangezien de betekenis van een tekst
bovendien niet voor eens en altijd objectief vastgesteld
kan worden, maar afhankelijk is van de ervaringshorizon
van de interpreet, is bet zo dat er, afhankelijk welke
perspectieven centraal worden gesteld, er meerdere
'Heideggers' bestaan (vgl. bijvoorbeeld bet omvangrijke
overzicht van de radicaal verschillende interpretaties van
Heideggers Brief over bet humanisme van Cousineau 1972).
De vraag welke 'Heidegger' de 'echte' is kan niet voor
eens en altijd worden vastgesteld. In deze heeft de wer-
kingsgeschiedenis van Heideggers geschriften bet Iaatste
woord (vgl. Gadamer 1960, p. 283 e.v.).
In de tweede plaats lijkt de discussie over de relatie
tussen Heideggers filosofie en bet nationaal-socialisme
gecompliceerd to worden doordat deze zich niet zozeer
lijkt toe to spitsen op wat Heidegger heeft geschreven
(aangezien er nauwelijks concrete politieke uitspraken in
zijn werk to vinden zijn), als wel op wat hij heeft nage-
laten to schrijven. Wat hem verweten wordt is bijvoor-
beeld dat de abstracte analyse van bet menselijk Dasein in
Sein and Zeit zich met iedere politiek laat verbinden en
zodoende geen mogelijkheid biedt om kritiek op bet natio-
naal-socialisme to Ieveren (zie Gethmann 1988, p.170; vgl.
ook Van der Wal 1988, p.53). Bovendien zou bet in
Heideggers filosofie geimpliceerde ethisch relativisme
bijgedragen hebben aan de morele ontwapening van bet
Duitse volk die bet nationaal-socialisme voorbereidde. Het
probleem bij deze vormen van kritiek is dat zij van be-
paalde (modernistische) vooronderstellingen aangaande de
verantwoordelijkheid van de auteur voor de werkings-
geschiedenis van zijn geschriften en de mogelijkheid van
een absolute fundering van ethische normen uitgaan, die
door Heidegger nu juist op radicale wijze in twijfel wor-
den getrokken. Het oordeel over deze 'nalatige' relatie
tussen Heideggers filosofie en bet nationaal-socialisme
wordt daarmee mede afhankelijk van de positie die men in
bet modern isme/postmodernisme debat inneemt.
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11. In het vervolg zal ik, teneinde Heideggers opvatting van
het zijn to onderscheiden van de traditionele, in het
eerste geval "zijn" steeds met een hoofdletter schrijven.

12. Er is in Heideggers 'denkweg' sprake van een veel bedis-
cussieerde ommekeer ('Kehre'). Deze ommekeer, waarover
Heidegger voor het eerst spreekt in zijn Brief fiber das
Humanisme uit 1947, dient volgens hem echter niet opge-
vat to worden als een verandering van standpunt, maar
als een (zich over de periode van meerdere decennia
afspelende) wending die door de Zijnsvraag zelf wordt
uitgelokt: 'Das Denken der Kehre ist eine Wendung in
meinem Denken. Aber these Wendung erfolgt nicht auf
Grund einer Aenderung des Standpunktes oder gar der
Preisgabe der Fragestellung in "Sein and Zeit"...Die Kehre
spielt im Sachverhalt selbst' (Heidegger 1963, p. xvii-xix).
Dat betekent dat de latere geschriften van Heidegger, op
straffe van een eenzijdige interpretatie, niet losgezien
kunnen worden van de eerdere. Deze eerdere geschriften
zijn in de latere steeds mede voorondersteld. Dat neemt
overigens, zoals ik in het vervolg zal laten zien, niet
weg dat er in de ommekeer wel degelijk sprake is van een
accentverschuiving. Zie in dit verband ook noot 19.

13. Wat in feite vergeten wordt is het (ontologische) onder-
scheid ('Differenz') tussen het Zijn en de zijnden (ID,
pp. 46-47). Aangezien dit vergeten in de westerse tradi-
tie vooral tot uitdrukking komt in de gelijkstelling van
de theologische vraag naar het hoogste zijnde en de
ontologische vraag naar het Zijn van de zijnden duidt
Heidegger deze traditie ook wel aan als een ontotheo-
logie (WiM, pp.19-20; ID, p. 31 e.v.).

14. Deze oorspronkelijk vraag naar het Zijn impliceert niet
minder dan een destructie van de in de westerse traditie
overgeleverde ontologie (SuZ, p. 22). Deze destructie dient
echter niet opgevat to worden als een louter vernietiging.
Vereist is een doordenking van het wezen van de verschil-
lende fasen in de ontwikkeling van de westerse metafysica
teneinde de oorspronkelijke Zijnservaring terug to winnen.
Heidegger wil een fundamentele ontologie bieden 'aus der
alle andere erst entspringen kunnen' (SuZ, p.13). In de in
1949 geschreven inleiding tot de twintig jaar daarvoor
uitgesproken oratie Was ist Metaphysik? verheldert
Heidegger deze fundamentele ontologie door aan to knopen
bij het beeld van Descartes, waarin de filosofie wordt
voorgesteld als een boom waarvan de takken staan voor
de toegepaste wetenschappen, de stam voor de fysica en
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de wortels voor de metafysica. De fundamentele ontologie
is nu niet zozeer gericht op deze wortels, als wel op de
grond die deze wortels houvast biedt en voedt: het Zijn
zelf. De fundamentele ontologie gaat om die reden voorbij
de metafysica: zij vraagt naar datgene dat de metafysica
eerst mogelijk maakt (WiM, p.8).

15. Het is daarom ook onjuist Sein and Zeit als een wijs-
gerige antropologie to begrijpen. Weliswaar neemt de
Daseins-analyse een centrale plaats in dit werk in, maar
deze analyse van de mens betreft enkel de mens in zover-
re deze gekenmerkt wordt door een Zijnsverstaan (SuZ,
p.17).

16. 'Ontologisch-sein besagt hier noch nicht: Ontologie aus-
bilden' (vgl. SuZ, p.12). In de meeste gevallen is er sprake
van een voor-ontologisch Zijnsverstaan, dat op impliciete
wijze tot uitdrukking komt in de wijze waarop de mens
zich in de wereld tot de hem omringende zijnden ver-
houdt.

17. Zo is voor Kant het redeli j ke subject volstrekt autonoom
in zijn morele oordelen, het laat zich door niets anders
leiden dan door de redelijke wil zelf: 'Die Autonomie des
Willens ist das alleinige Prinzip aller moralischen Gesetze
un der ihnen gematen Pflichten...Also driickt das mora-
lische Gesetz nichts anders aus, als die Autonomie der
reinen praktischen Vernunft, d.i. der Freiheit' (Kant, W
VII, 144).

18. De uiterst belangrijke implicatie daarvan is, dat er geen
archimedisch punt buiten de geschiedenis (van het Zijns-
verstaan) bestaat, van waaruit morele, cognitieve of
esthetische uitspraken kunnen worden getoetst. Verlich-
tingsdenkers daarentegen hebben steeds (vruchteloos)
gepoogd een dergelijk archimedisch punt to ontdekken
(vgl. Bernstein 1983, p.16). Dat geldt ook voor hedendaag-
se erfgenamen van de Verlichting als Habermas, die meent
een vast ankerpunt to hebben gevonden in het communi-
catieve karakter van de taal. Het inzicht in het constitu-
tieve karakter van de historiciteit noopt er echter toe
afstand to doen van de hoop dat een dergelijk archime-
disch punt ooit ontdekt zou kunnen worden. Dit standpunt
impliceert een bepaalde vorm van historisch relativisme
(vgl. De Mul 1987c). Een dergelijk relativisme sluit ge-
gronde kennisaanspraken en morele oordelen overigens
allerminst uit; het stelt wel dat deze uitspraken steeds
relatief zijn met betrekking tot de (historisch bepaalde)
grondslag die deze uitspraken eerst mogelijk maken.
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19. Heideggers opmerkingen over het Geschick des Seins
dienen begrepen to worden in het licht van de in noot 12
genoemde 'Kehre' in zijn denken. In de loop van de der-
tiger jaren komt Heidegger tot het inzicht dat de ana-
lyse van het Dasein weliswaar een noodzakelijke voor-
bereiding vormt tot het stellen van de meer oorspronke-
lijke Zijnsvraag, maar deze nog niet uitmaakt. Het Zijn
wordt in de Daseins-analyse immers nog steeds vanuit een
zijnde (zij het een bijzonder zijnde, dat gekenmerkt wordt
door een zeker Zijnsverstaan) benaderd. In zijn latere
geschriften tracht Heidegger tot een meer oorspronkelijk
Zijnsdenken to komen dat ontspruit vanuit de ervaring
van het Zijn. In dit denken van het Zijn is het niet de
mens die het voortouw neemt, maar laat hij zich aanspre-
ken door wat het Zijn hem toeschikt (vgl. de hiernavol-
gende uiteenzetting over de gelatenheid in §3). Deze
ommekeer is volgens Heidegger reeds in Sein and Zeit
inbegrepen: 'Wer bereft ist, den einfachen Sachverhalt zu
sehen, daB in "Sein and Zeit" ...einzig die Erfahrung de
Da-seins aus dem st$ndigen Vorblick auf die Seinsfrage
ma(gebend ist, der wird zugleich einsehen, data das in
"Sein and Zeit" erfragte "Sein" keine Setzung des mensch-
lichen Subjekts bleiben kann' (Heidegger 1963, p.xix).
Omgekeerd blijft echter, zoals het vervolg van het citaat
laat zien, in het latere denken de Daseins-analyse uit
Sent and Zeit van kracht: Dadurch [d.w.z. door het besef
dat men niet bij het menselijke subject kan blijven stil-
Man - JdM] wird jedoch die Fragestellung in "Sein and
Zeit" keineswegs preisgegeben' (Heidegger 1963, p.xix). Wil
men Heideg-gers positie juist verstaan, dan is het m.i.
zaak om de menselijke spontaniteit en receptiviteit ten
opzichte van het Zijn als 'gleichurspriinglich' to denken.

20. Ook in Foucaults archeologie van het weten, waarin de
geschiedenis wordt benaderd als en discontinue opeen-
volging van structuren, die constituerend zijn voor het
weten (savoir) en handelen van het menselijk subject, en
bovendien voor de specifieke vorm die de subjectiviteit
binnen deze structuren aanneemt, wordt de geworpenheid
van de mens krachtig onderstreept (zie o.a. Foucault
1969a, inleiding; vgl. De Mul 1987a, speciaal pp. 170-174).

21. Foucault lijkt in zijn archeologische periode het mense-
lijk vermogen tot transcendentie in tegenstelling tot
Heidegger niet to onderschrijven. Voor Foucault is het
menselijk subject louter een product van de structuur: In
het kort komt het neer op het beroven van het subject
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van zijn rol van voortbrenger en op een analyse van het
subject als een variabele en complexe functie van het
vertoog' (Foucault 1969b, p.118). Vanuit dit extreme
standpunt levert Foucault in Les mots et les choses op
impliciete wijze kritiek op Heidegger, als zijnde een
erfgenaam van Kant (Foucault 1966, hfst.9, §6). De latere
Foucault heeft dit extreme standpunt echter verlaten ten
gunste van een positie die dichter bij die van Heidegger
ligt: 'Misschien is het doel van-daag niet zozeer to ont-
dekken wat we zijn, als wel to weigeren wat we zijn. We
moeten ons voorstellen en een vorm geven aan wat we
zouden kunnen zijn, teneinde ons to ontdoen van de poli-
tieke "dubbele binding" die de gelijktijdige individua-
lisering en totalisering van de moderne machtstructuren
kenmerkt... We moeten nieuwe vormen van subjectiviteit
tot ontwikkeling brengen door het type individualiteit to
weigeren dat ons gedurende verscheidene eeuwen is opge-
legd' (Foucault 1982, p.216, curs. JdM).

22. Heidegger verzet zich om die reden krachtig tegen een
mogelijke fatalistische interpretatie van de Zijns-geschie-
denis: 'Das Geschick des Seins ist als Zuspruch and An-
spruch der Spruch, aus dem alles menschliches Sprechen
spricht. Spruch heist lateinisch fatum. Aber das Fatum ist
als der Spruch des Seins im Sinne des sich entziehenden
Geschicks nichts Fatalistisches, aus dem einfachen Grunde,
weil es dergleichen nicht rein kann. Weshalb nicht? Weil
Sein, indem es sich zuschickt, das Freie des Zeit-Spiel-
Raumes erbringt and in einem damit den Menschen erst
ins Freie seiner schicklichen Wesens-moglichkeiten befreit'
(SG, p.158).
Mede op grond van uitspraken als deze dient een kritische
kanttekening gemaakt worden bij de vaak naar voren ge-
brachte opvatting dat in Heideggers denken de ethische
dimensie geheel ontbreekt.. Zeker is het zo, dat de
Daseins-analyse in Sein and Zeit geen concrete morele
handelingsaanwijzingen biedt (dat wordt aldaar ook door
Heidegger zelf keer op keer onderstreept). Maar dat be-
tekent allerminst dat deze Daseins-analyse in Sein and
Zeit geen ethische dimensie bezit. Als grondslagen-onder-
zoek tracht Heidegger in deze analyse de ethiek integen-
deel juist to funderen. Het verwijt de ethische dimensie
uit to sluiten is eerder op zijn plaats in het geval van een
non-cognitivistisch metaethicus als Ayer, wanneer deze
stelt dat morele uitspraken geen enkele bindende kracht
bezitten aangezien zij niets meer zijn dan de expressies
van emoties (vgl. Ayer 1974, pp.136-158). Het grondslagen-
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karakter ervan maakt wel dat Heideggers bemoeienissen
met de ethiek een strikt formeel karakter dragen: ze
liggen immers op het vlak van wat in de angelsaksische
traditie wordt aangeduid als metaethiek. Sitter merkt in
dat verband op: 'Im Vordergrund steht dabei die Frage,
was fur MSglichkeiten die Ergebnisse der eksistenzialen
Reflexion fur den Entwerf einer zeitgemal3en Ethik eroff-
nen and welche Bedingungen sie eine mogliche Ethik
unterwerfen. Die ethische Theorie der Existenz vollzieht
sich somit auf eine Metastufe der Reflexion: Weder ist sie
Morallehre (1.Stufe), noch auch geht es ihr, wie der
traditionellen Ethik, um die Darstellung der Prinzipien der
Sittlichkeit (2.Stufe). Sie forscht vielmehr nach den
Rahmenbedingungen solcher Prinzipien and ist im diesen
Sinne Metaethik' (Sitter 1975, p. 17).
Het formele karakter van Heideggers metaethiek komt op
pregnante wijze tot uitdrukking in de uitspraak van een
van Heideggers studenten, dat hij door Heideggers colle-
ges geleerd had vastbesloten to zijn, alleen niet to weten
waartoe. De vraag is echter of, zoals Van der Wal (in:
Oosterling en Prins, p. 56) stelt, dit een bewijs is voor
een decisionistische stellingname van Heidegger. Het ont-
breken van concrete handelingsaanwijzingen is kenmerkend
voor ieder grondslagenonderzoek. Wel bezit Heideggers
metaethiek bepaalde relativistische implicaties, aangezien
we op grond van zijn analyse moeten besluiten dat er,
afhankelijk van het Zijnsverstaan, in de loop van de
geschiedenis meerdere ethische grondslagen mogelijk zijn.
Maar een dergelijk (m.i. realistisch) relativisme is ver
verwijderd van een principiele metaethische betwijfeling
van de mogelijkheid van moreel oordelen en handelen als
zodanig (vgl. noot 18).

23. Dit komt volgens Heidegger bij uitstek tot uitdrukking in
het wegvluchten voor de uiterste mogelijkheid, die ons
allen wacht: de dood (SuZ, p.252). De angst voor de dood
is in feite een angst voor het kunnen-zijn als zodanig:
'Die Angst vor dem Tode ist Angst "vor" dem eigensten,
unbezuglichen and unuberholbaren Seinkonnen. Das Wovon
dieser Angst ist das In-der-Welt-sein selbst' (SuZ, p.251).
Een eigenlijke of authentieke zijnswijze is slechts moge-
lijk indien men de moed toont de dood vastberaden onder
ogen to zien (SuZ, p.260 e.v.). Voor zoverre het engage-
ment voor de vredesbeweging voortkomt uit het besef van
een mogelijke totale vernietiging van de aarde in een
atoomoorlog, zou men het als eon authentiek engagement
kunnen bestempelen. Maar ook bier geldt dat men deze
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uiterste mogelijkheid veelal ontvlucht door op to gaan in
de activiteiten van alledag.

24. 'Das Man ist ein Existential and gehort als ursprungliches
Phanomen zur positiven Verfassung des Daseins' (SuZ,
p.129). Om die reden is de beschouwing over de oneigen-
li jke bestaanswijze van de mens niet inhoudelijk-ethisch
bedoeld. De Daseins-analytiek is er op gericht to beschrij-
ven hoe mensen zijn, niet hoe ze behoren to zijn (SuZ, p.
175-176). Dit neemt vanzelfsprekend niet weg dat een
dergelijke ontologische beschrijving wel degelijk een
bepaalde praktische pointe bevat (vgl. Van Haaften 1987,
p.56). Heideggers nationaal-socialistische engagement dient
mijns inziens vooral begrepen to worden vanuit Heideggers
hoop dat deze revolutionaire beweging een doorbreking
van het oneigenlijk zijn mogelijk zou maken. Vanuit deze
hoop trachtte Heidegger het nationaal-socialisme een
spirituele wending to geven (vgl. Derrida 1987).

25. Oudemans beantwoord deze vraag bevestigend en stelt
dientengevolge dat Heidegger ten aanzien van de moge-
lijkheid een eigenlijke bestaanswijze to bereiken to opti-
mistisch is: 'Hoewel Heidegger iets bevroedt van de
menselijke verdeeldheid, ook al doordat hij niet aanneemt
dat de mens zich bevindt in een vooruitgang uit de ein-
digheid weg naar de oneindigheid, menen we toch dat hij
de kern ervan niet vat, en we] omdat hij de verdeeldheid
van eigenlijkheid en oneigenlijkheid opvat als gegeven met
betrekking waartoe de mens zijn draagkracht kan uit-
oefenen' (Oudemans 1980, p.245). Evenwel erkent ook
Oudemans, met een verwijzing naar Gadamer, dat de hoop
niet uitsluitend een teken van menselijke geringheid is:
'Hoewel het zeker is dat door het wedervaren onze hoop
de bodem zal worden ingeslagen, blijven we hopen op het
goede leven, en dat kan niet anders, want het is letterlijk
juist dat slechts deze hoop duet leven' (Oudemans 1980,
p.257). Om die reden is het niet verwonderlijk dat in de
reflectie omtrent de vredescultuur het thema van de hoop
een centrale rol speelt (vgl. bijv. Vriens 1988, pp. 120-
162).

26. Zie voor een uitgebreidere bespreking van deze thematiek
De Mul 1987d. Foucaults analyse van het menselijk subject
in Les mots et les choses (speciaal hfst.9) sluit, ondanks
de impliciete kritiek op Heidegger, nauw bij diens analyse
van het moderne subjectum aan. Vgl. mijn analyse van Les
mots et les choses in De Mul 1987a.
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27. Voor de Grieken betekende het 'hypokeimenon' (letterlijk:
hetgeen. onder ligt') volgens Heidegger 'das Seiende,

sofern es ein Seiende ist, ein subjectum (hypokeimenon),
ein von sich her Vorliegendes, das als solche zugleich
seinen standigen Eigenschaften and wechselnden Zustanden
zu Grunde liegt' (Hw, pp.106-7). Dit 'hypokeimenon' vormt
einen in sich ruhenden, unerschutterlichen Grund der
Wahrheit im Sinne der Gewilheit' (Hw, p.107).

28. Das Subjectum, die Grundgewil3heit, ist das jederzeit
gesicherte Mitvorgestelltsein des vorstellenden Menschen
mit dem vorgestellten menschlichen oder nichtmensch-
lichen Seienden, d.h. Gegenstandlichen' (Hw, p.109).

29. Die ganze Natur iiberhaupt ist eigentlich nichts anders
als ein Zusammenhang von Erscheinungen nach regeln'
(Kant, Logik, p. Al, W VI, p.432). 'Die Bedingungen a
priori einer m6glichen Erfahrung uberhaupt sind zugleich
Bedingungen der Moglichkeit der Gegenstlnde der Erfah-
rung' (Kant KrV, All], W 111, p.170 -curs. JdM; vgl.
Heidegger KM p.108 e.v).

30. Heidegger verduidelijkt deze tegenstelling door een verge-
lijking to maken tussen de wijze waarop een windmolen
en een waterkrachtcentrale energie aan de natuur onttrek-
ken. In het geval van de windmolen is de energiewinning
afhankelijk van het waaien van de wind. In het geval van
de waterkrachtcentrale daarentegen wordt de stroom ge-
dwongen haar energie of to geven (TK, p.14-15).

31. In diesen Prozef ist auch der Mensch einbezogen, der
seinen Character, der wichtigste Rohstoff zu sein, nicht
langer verbirgt. Der Mensch ist der "wichtigsten Roh-
stoff", weil er das Subjekt aller Vernutzung bleibt, so
zwar, dab er seinen Willen unbedingt in diesem Vorgang
aufgehen last and dadurch zugleich das "Objekt" der
Seinsverlassenheit wird' (VA, p.84).

32. Het is in dit verband niet zonder betekenis dat Bentham,
de grondlegger van de utilistische ethiek, tevens de uit-
vinder is van het panopticum, dat in Foucaults analyse de
perfecte metafoor vormt van de disciplinerende orde van
de moderne maatschappij. Het, li jkt een illustratie to zijn
van de hiervoor geciteerde uitspraak van Foucault dat de
Verlichting niet alleen de burgelijke vrijheden uitvond
(waaronder het recht tot het verkrijgen van een evenredig
deel van het Goede), maar tevens de disciplinerende tech-
nieken, die kenmerkend zijn voor de moderne tijd.
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33. De veel -geciteerde uitspraak van Heidegger in het Spiegel-
interview dat enkel een God ons nog zou kunnen redden,
vormt een indicatie voor de mate van Zijnsverlatenheid
die Heidegger de moderne tijd toeschrijft. Ik meen echter
dat deze uitspraak in belangrijke mate genuanceerd wordt
door de vele uitspraken die Heidegger in zijn latere
geschriften doet over de rol van de mens in het geschie-
den van het Zijn. Het gehele latere werk van Heidegger,
waarin getracht wordt het Zijn opnieuw tot spreken to
laten komen, vooronderstelt de mogelijkheid van een
hedendaags Zijnsverstaan.

34. In de aan Gelassenheit toegevoegde nadere verklaring
onderscheidt Heidegger twee vormen van gelatenheid. De
eerste vorm kan nog gedacht worden binnen het domein
van de menselijke wil. Het betreft hier niet-willen van het
heersende denken, een zich open stellen voor het Zijn
der zijnden (vgl. G, p.34). De tweede vorm van gelaten-
heid behoort niet langer tot het domein van de wil. Hier
is het het Zijn zelf dat de gelatenheid in de mens laat
geschieden (G, p. 33; vgl. Doosselaere 1979, p.102). In
deze twee vormen van gelatenheid herkennen we de polen
van spontaniteit (ontwerp) en receptiviteit (geworpen-
heid) uit Sein and Zeit.

35. In zekere zin gaat deze vergelijkingen mank, omdat het
oorspronkelijke denken waarover Heidegger spreekt zich
voltrekt v66r het onderscheid tussen theoretisch, ethisch
en esthetisch (BOH, p.42). In de eerder gehanteerde trans-
cendentale terminologie kan men zeggen dat dit oorspron-
kelijke denken het omvattende kader betreft waarbinnen
het theoretische, ethische en esthetische eerst als afzon-
derlijke ontologische regio's onderscheiden kunnen worden.
Desalniettemin onderstreept de latere Heidegger keer op
keer de wezenlijke verwantschap tussen het oorspronke-
lijke denken en het dichten (vgl. o.a. WiM, p. pp. 50-51;
EM, p.131 e.v.; VA, pp. 193-203; zie over de relatie tussen
denken en dichten bi j Heidegger ook De Mul 1987d, pp.
93-94).

36. Dat is wel het geval indien een schilderij enkel wordt
beoordeeld op zijn marktwaarde, of op de mogelijkheid
die het ons biedt onze status uit to drukken. In die
gevallen wordt ook de esthetische ervaring overmeestert
door het rekenende en berekenende denken.

37. Een dergelijke bezinning op de grondslagen van ons han-
delen kan, alhoewel zelf geen concrete handelingsaan-
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wijzing, vanzelfsprekend wel leiden tot concrete hande-
lingsaanwijzingen. Een bezinning op het wezen van de
techniek kan ons er toe aanzetten to pogen een andere
verhouding tot deze techniek in to nemen.

38. "'Die Anderen" besagt nicht soviel wie: der Ganze Rest
der Uebrigen auler mir, aus dem sich das Ich herauslebt,
die Anderen sind vielmehr die, von denen man selbst sich
zumeist nicht unterscheidet, unter denen man auch ist.
Dieses Auch-da-sein mit ihnen hat nicht den ontologischen
Charakter eines "Mit"-Vorhandenseins innerhalb einer Welt.
Das "Mit" ist ein Daseinsmaliges, das "Auch" meint die
Gleichheit des Seins als unsichtigbesorgendes In-der-Welt-
sein. "Mit" and "Auch" sind existenzial and nicht kategori-
al zu verstehen. Auf dem Grunde dieses mithaften In-der-
Welt-seins ist die welt je schon immer die, die Ich mit
den Anderen teile. Die Welt des Daseins ist Mitwelt. Dass
In-Sein ist Mitsein mit Anderen. Das innerweltliche An-
sichsein dieser ist Mitdasein' (SuZ, p.118).

39. Om die reden lijkt mij Levinas' kritiek op Heidegger, dat
de laatstgenoemde de relatie met de ander volkomen
ondergeschikt maakt aan de relatie met het Zijn niet ge-
heel terecht. Zeker staat bij Heidegger de Zijnsvraag op
de voorgrond, maar het Zijn wordt toch enkel ervaren als
het Zijn van zijnden, waarbij het Zijn van de andere
zijnden en speciaal ook het Mitsein gelijkoorspronkelijk
zijn met het eigen Dasein (vgl. Levinas 1971, p.16; vgl.
Peperzak 1988 en Tiemersma 1988).

40. De bekommerdheid omvat alle modaliteiten van het weder-
zijds gedrag en dient derhalve niet louter positief to
worden geduid: ook verwaarlozing en haat wortelen in de
bekommerdheid. De ervaring van de bekommerdheid is
evenwel een noodzakelijke voorwaarde voor een positieve
omgang. Zonder de ervaring van bekommerdheid is er in
het geheel geen menselijk contact in de betekenis van
Mitsein mogelijk.

41. Daarbij dient bedacht to worden dat vanwege de radikale
eindigheid van de mens en de daarmee gegeven grenzen
van het menselijke inzicht en verantwoordelijkheid de on-
eigenlijkheid nooit volledig overwonnen kan worden. De
permanente vrede waarover Kant spreekt blijft om die
reden voor de mens een opgave, die nooit volledig gerea-
liseerd zal kunnen worden.

42. De aantrekkingskracht die het nationaal-socialisme op
Heidegger heeft uitgeoefend hangt samen met de funda-
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mentele rol die de gemeenschap in deze ideologie speelt.
Heidegger bleek daarbij niet ongevoelig voor de nationa-
listische invulling die de term "gemeenschap" in het natio-
naal-socialisme bezat. Een dergelijke national istische
opvatting van deze term vloeit echter niet noodzakelijk
voort uit de analyse van het Mitsein, en een racistische
interpretatie staat er zelfs volledig haaks op.

43. Het is opvallend dat de Verlichtingsfilosoof Kant met zijn
analyse van het esthetisch oordeel en het esthetisch genie
in de Kritik der Urteilskraft tegelijkertijd aan het begin
staat van deze romantische beweging, waarin het estheti-
sche wordt beschouwd als een bemiddelend domein tussen
het theoretische en morele (vgl. De Mul 1986). Om die
reden krijgt de esthetische opvoeding daardoor, bijvoor-
beeld bi j Schiller een zeer groot gewicht toegekend (vgl.
Schiller 1795).

44. Een nadere omlijning van de esthetische opvoeding vanuit
het in deze lezing geboden kader biedt De Mul 1988.

45. Ook Heideggers preoccupatie met Holderlin na het debacle
van zijn politieke engagement is door critici aangemerkt
als een vlucht uit de realiteit (vgl. Gethmann-Siefert
1988).
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Een nieuwe orientatie voor opvoeding
door een,vredescultuur?
Lennart Vriens

Ter herinnering aan dr. J. Bijl. Omdat de levenstaak, waar hij
altijd voor pleitte, inhoudt dat je je verantwoordelijk voor de
toekomst weet.

INLEIDING

Doze week was ik bij de uitvaartdienst van mijn vroegere leer-
meester dr. J. Bijl. Tijdens de korte plechtigheid, waarbij je
altijd indringend wordt geconfronteerd met de vraag naar de
zin van het leven en de absurditeit van de dood, kwam drie-
maal een vlucht straaljagers uit Soesterberg overvliegen. Over
onze veiligheid word gewaakt, dat was duidelijk.
Ik weet niet hoe andere mensen doze situatie ervaren hebben,
maar voor mij ging dit de absurditeit voorbij: rouwen om een
dode onder de paraplu van de dreiging met vernietiging van
vrijwel alle mensen op aarde. Een cultuur die dit als vanzelf-
sprekendheid hanteert kan geen creatieve uitdaging zijn voor
kinderen om op to groeien en een toekomst op to bouwen.
Zo'n cultuur - oorlogscultuur kun je rustig stellen - is een
doodlopende weg en gaat aan haar tegenspraken ten onder.
Onze huidige cultuur verkeert al duidelijk in een crisis; opvoe-
ding en onderwijs als onderdeel van doze cultuur delen in deze
crisis.
In deze inleiding zal ik trachten aannemelijk to maken, dat de
crisis in de opvoeding alleen overwonnen kan worden door op-
name van het vredesperspectief binnen de verantwoordelijkheid
van de opvoeding. Ik zal daartoe beginnen bij de relatie tussen
cultuur en opvoeding en een aantal vragen aan de orde stellen.
Hierbij zal ik aandacht schenken aan een aantal problemen die
het postmodernisme opwerpt. Daarna zal ik aangeven hoe vanuit
een perspectief van vredescultuur en vredesopvoeding de kritiek
van het postmodernisme kan worden verwerkt, beantwoord en
hoe er een stap verder kan worden gezet. Hot antwoord op een
postmoderne pedagogiek is een pedagogiek van de hoop en voor
de vrede.
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CULTUUR ALS MENSELIJKE ACTIVITEIT

Het woord cultuur kent volgens Van Dale in het Nederlands de
volgende vijf betekenissen:
1. bebouwing van grond met gewassen;
2. verbouw van een nuttig gewas in het groot, inz. in de

tropen;
3. massa van een op geschikte voedingsbodem aangekweekte

bacterien, schimmels e.d. van een bepaalde soort;
4. beschaving, ontwikkeling, verfijning van het geestelijk en

zedelijk leven, resp. het daarin bereikte peil, beschavings-
toestand;

5. het geheel van de manifestaties van kunst, ontspanning en
vermaak.

Hehlmann schrijft in zijn Worterbuch der Padagogik over
cultuur onder andere het volgende:

"Kultur (lat. ursprunglich Ackerbau, doch schon bei
Cicero cultura animi: Seelenbildung, Veredlung), die
Gesamtheit der vom Menschen in Form von Religion,
Gesittung, Brauchtum, Sprache, Recht, Kunst, Wissen-
schaft, Erziehung hervorgebrachten Werte (Institutio-
nen)."

Hi j voegt daar nog aan toe, dat er een nauwe wisselwerking is
tussen cultuur en opvoeding, want opvoeding is niet alleen
cultuuroverdracht, maar nog meer, namelijk "ein auf Kulturver-
wirklichung gerichteter Akt". Daarom staan opvoeder en opvoe-
ding ook midden in een steeds voortdurend proces van voort-
zetting en vernieuwing van de cultuur.
Met dit laatste zijn we al wat op de zaak vooruitgelopen; ik
wil eerst nog wat verder ingaan op het begrip cultuur.
Uit alle omschrijvingen blijkt, dat cultuur, in welke vorm dan
ook, een menselijke activiteit is. Cultuur verschijnt daar waar
de mens op deze wereld in beeld komt en zich dialectisch op-
stelt tegen zijn natuurlijke leefomstandigheden (vrij naar
Hoenderdaal 1965). Cultuur heeft to maken met de emancipatie
of zelfstandigwording van de mens. Dat betekent dat de mens
zich plaatst tegenover de wereld. Zodra dus de mens de wereld
interpreteert, en dat gebeurt al als hi j namen geeft, dan is er
sprake van cultuur.
Cultuur is dus een menselijke activiteit, maar geen onafhanke-
lijke activiteit. Ten eerste is er het feit, dat de mens zich wel
tegenover de wergild kan plaatsen, maar toch altijd deel van die
wereld blijft en dus gebonden is. En ten tweede is de mens
alti jd gebonden aan de historische wording van de cultuur.
Cultuur scheppen vanuit het niets is onmogelijk, omdat men als
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mens eerst in een cultuur moet worden opgenomen om zelfs
maar mens to kunnen wordenl).
Een theorie van de cultuur zal daarom ook altijd dialectisch
moeten zijn en zowel aandacht moeten schenken aan het aspect
van de emancipatie als aan dat van de gebondenheid. Wat dat
betreft valt de lezing van Hannah Arendts The Human Condi-
tion aan to bevelen. Daarin deelt zij de menselijke vita activa
- en dat zou je kunnen vertalen met de menselijke cultuur - in
de domeinen van arbeid (labor), die de mens in staat stelt zijn
gewone bestaan to verzekeren2), werk of produktie (work),
waardoor iets wordt nagelaten en waardoor de mens de moge-
lijkheid krijgt om uit de natuurlijke cirkel to stappen die met
het onmiddellijke bestaan verbonden is3) en actie (action),
waardoor het intermenselijk verkeer wordt geregeld4). Op de
plaats van deze domeinen in de historisch gegroeide cultuur en
de kritiek die Arendt daarop levert, kom ik nog terug.

CULTUUR ALS FILTER TUSSEN OPVOEDELING EN WERELD

Opvoeden kunnen we definieren als hulp bieden aan kinderen
om volwassen to worden. Bij volwassenheid hoort dan een
behoorlijke culturele bagage en de mogelijkheid om zelf een
bijdrage aan onze cultuur to leveren. Opvoeden houdt dus ook
altijd in, dat cultuur wordt doorgegeven en dat tot participatie
aan het cultuurgebeuren wordt uitgelokt. Dat kan zich uitstrek-
ken tot alle betekenissen van het begrip, doch meestal wordt
daarbij aan de variant van de menselijke beschaving gedacht.
Deze introductie in de cultuur, die zowel een introductie in de
betekenissen van onze cultuur (Imelman 1977) omvat als een
introductie in de potenties om betekenissen to kunnen geven en
verwerven (Steutel 1982) is een verantwoordelijkheid van vol-
wassenen. De volwassene is reeds thuis in onze cultuur en kan
daarom ook kinderen helpen hun weg daar to vinden. Deze
introductie in onze cultuur blijkt echter een uitermate complex
en problematisch gebeuren to zijn, want cultuur werkt in de
opvoeding ook als een filter dat zich tussen het kind en de
wereld waarin het kind leeft inschuift, aanvankelijk als be-
scherming, later steeds meer als een drempel of barriere tussen
het kinderlijke en het volwassen bestaan.
Met name Mollenhauer (1986, oorsp. 1983) heeft in zijn betrek-
kelijk recente werk Vergeten samenhang gepoogd om to laten
zien hoe dit cultuurproces in de loop van onze geschiedenis
zijn beslag kreeg. Hij doet dat in een analyse van de opvoeding
zoals deze in cultuuruitingen als kunst etc., naar voren komt.
Deze filterfunctie van de cultuur heeft in de loop van de ge-
schiedenis verschillende vormen gekregen. Aanvankelijk was er
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presentatie: de opvoeder stelde de werkelijkheid waarin hij
leefde bijna onmiddellijk aan het kind ter beschikking, zij het
dat waarschijnlijk rekening werd gehouden met de zwakheid
van jonge kinderen.5) Dat kon ook vrij probleemloos, omdat de
werelden van volwassenen en kinderen betrekkelijk dicht bij
elkaar lagen. Toen de cultuur ingewikkelder werd, was dit niet
meer mogelijk en raakte de opvoeding in de problemen. Opvoe-
ding was niet meer vanzelfsprekend, er moest nagedacht worden
over wat er uit onze cultuur aan kinderen moest worden over-
gedragen. Verwijzend naar Comenius en Pestalozzi noemt Mol-
lenhauer dit representatie, m.a.w. een indirect aanbod van ons
cultuurgoed aan kinderen.
Volgens Mollenhauer was dit principe van representatie maar
een half antwoord op het verlies aan vertrouwen in de pedago-
gische kwaliteit van de levensvorm. Als de cultuur haar van-
zelfsprekende pedagogische potentie verliest, dan voldoet het
niet om alleen naar de mogelijkheden tot representatie van de
cultuur to gaan kijken, dan moet men zich gaan afvragen wat
er gebeurt aan de kant van het kind. Dat heeft ertoe geleid
dat pedagogen zich ook met de vatbaarheid voor vorming van
kinderen moesten bezighouden. Het doordringen van deze cate-
gorie ziet Mollenhauer als een belangrijke ondersteuning van de
ontwikkeling van het volksonderwijs.
Dat het kind vatbaar is voor vorming en onze cultuur gerepre-
senteerd krijgt, is echter nog Been garantie dat het kind ook
gevormd wordt, het kind moet ook zelf wat doen, zich datgene
wat aangeboden wordt eigen maken. Dat is de categorie van de
zelfstandigheid, ofwel het zichzelf taken opleggen en het
problemen oplossen.
Uiteindelijk is het ontstaan van deze pedagogische categorieen
echter geen oplossing gebleken voor de problemen waar een
steeds ingewikkelder wordende cultuur de opvoeding mee op-
scheept. De geloofwaardigheid van de representatie van onze
cultuur vertoont scheuren en deze blijken noch van binnenuit,
noch met extrinsieke motivatie op to lossen. De crisis gaat
dieper en betreft eigenlijk de legitimiteit van onze cultuur.
Daardoor kunnen mensen zich moeilijk thuis voelen op deze
wereld - je zou in navolging van Berger, Berger en Kellner
(1973) van een 'homeless mind' kunnen spreken - en dat levert
identiteitsproblemen op, zowel voor opvoeders als voor de
jeugdigen die op de drempel van de volwassenheid staan. Het
identiteitsprobleem is volgens Mollenhauer een van de meest
pregnante problemen in onze ti jd, een probleem dat zich haast
aan iedereen wel op moet dringen.s) Daarom moet iedere mo-
derne opvoeding noodzakelijkerwijs identiteitsopvoeding zijn en
ook veel aandacht aan de puberteit schenken. In deze laatste
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stelling zien we nog de sociaal-pedagogische achtergrond van
Mollenhauer terug.
In Mollenhauers boek valt naast de verfrissende aanpak - hoe
vaak zijn pedagogische publikaties niet uitermate saai en slaap-
verwekkend - zijn aandacht voor de herwaardering van het
kind en zijn pleidooi voor een pedagogiek die aandacht schenkt
aan de identiteitsproblemen van kinderen en jeugdigen positief
to waarderen. Aan een moderne opvoeding als identiteitsopvoe-
ding, waarin kritisch wordt nagedacht over individualiteit,
sociale rol, de 'horizon' van waarden, de legitimiteit van de
opvoeding, de tijdsopvatting van het moderne leven, en aan het
open houden van de toekomst bestaat zonder meer behoefte.
We kunnen ons echter wel afvragen of Mollenhauer de proble-
men niet to algemeen behandelt en daardoor aan de werkelijke
problemen van onze cultuur voorbijgaat. Rang (1985) heeft
gewezen op het feit dat Mollenhauer wel spreekt over crisis
van onze cultuur, maar Auschwitz en Hiroshima niet noemt.
Oak problematiseert hij een suggestie, die van Mollenhauers
werk uitgaat, namelijk dat de geschiedenis een achteruitgang is
uit een wereld die harmonisch was en daardoor ook geen aan-
leiding gaf tot opvoedingsproblemen. Daardoor zou Mollenhauers
werk een nostalgische en zelfs pessimistische ondertoon krijgen.
De bezwaren van Rang tegen deze postmoderne kant van
Mollenhauers werk kan ik deels onderschrijven, temeer omdat
zijn nadruk op een pedagogiek van de identiteit mij teveel lijkt
op de resignatieve ik-cultuur van de jaren 80 en to weinig de
verantwoordelijkheid van de mens voor de wereld aan de orde
stelt. Om dit duidelijk to maken, zal ik eerst moeten ingaan op
het postmodernisme.

HET POSTMODERNISME ALS RADICALE CULTUURKRITIEK

Een belangrijke kern van het postmodernisme lijkt mij het feit,
dat het radicale vraagtekens zet bij een aantal aspecten van
onze cultuur en haar legitimatiegronden. Daarbij moet vooral
het vooruitgangsgeloof, dat vanaf de Verlichting normatief is
geworden, het ontgelden. Vooruitgang is alleen als zodanig op
to vatten als men de gebeurtenissen plaatst in de context van
een universele geschiedenis, waaruit men dan ook een project
van moderniteit kan postuleren. Lyotard, een van de belangrijk-
ste woordvoerders van het postmodernisme, heeft daar zijn
vragen bij: -

"Kunnen wij er vandaag de dag nog langer mee door-
gaan de horde gebeurtenissen die vanuit de, al dan niet
menselijke, wereld op ons of kornen to ordenen, door
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ze onder de idee van een universele geschiedenis van

de mensheid to plaatsen?"
(Lyotard 1987, p. 31).

Lyotards antwoord is negatief: de vooruitgangsidee is innerlijk
tegenstrijdig en heeft ook haar morele zeggingskracht verloren.
Nu is kritiek op het vooruitgangsgeloof van de moderne tijd
niet nieuw. In de vorige eeuw zijn al kanttekeningen bij dit
verschijnsel geplaatst door de Romantiek en Nietzsche. En ook
in onze eeuw hebben vooraanstaande filosofen als Arendt,
Adorno en Habermas scherpzinnige analyses gemaakt van de
tekorten van onze moderne cultuur. Hannah Arendt heeft
gewezen on het vernietigend karakter dat onze cultuur ken-
merkt. Zij wi jt dit aan het feit dat in onze geschiedenis pro-
duktie de hoogste categorie van de vita activa werd. Anders
dan arbeid en actie laat produktie iets na en stapt zo uit de
natuurlijke cirkel die met het onmiddellijke bestaan van de
mens verbonden is. Daarom draagt produktie de idee van voor-
uitgang in zich, omdat lets tastbaars aan het bestaan wordt
toegevoegd. Als echter de regio's van menselijke arbeid en
actie ook in produktietermen worden gegoten, dan ontstaat
tevens de idee van de wereld als een produkt van menselijke
activiteit. De mens wordt dan 'homo Faber', d.w.z. hij staat vrij
ten opzichte van zijn produkt en kan het desgewenst weer
vernietigen. Dit leidt tenslotte tot een technische pseudowereld,
die de plaats van de echte inneemt en uiteindelijk tot de
degradatie van natuur en wereld tot middelen ten behoeve van
de menselijke produktie. Dit antropocentrisch utilitarisme
berooft natuur en wereld van hun eigen waardigheid, maar
omdat de mens deel uitmaakt van natuur en wereld, slaat deze
aantasting ook op hemzelf terug. Met andere woorden: een cul-
tuur die zich ontworstelt aan de dialectische verhouding met de
natuur is tot vernietiging gedoemd en de mens die in deze
cultuur staat, zal eveneens vernietigd worden.
Op de opvattingen van de Frankfurter Schule is al ingegaan in
de vorige bijdrage. De Dialektik der Aufklarung van Horkheimer
en Adorno is genoegzaam bekend, evenals het werk van Haber=
mas.
Wat het postmodernisme aan deze kritiek toevoegt, is wellicht
de analyse van de innerlijke tegenstrijdigheden van een weten-
schap die zichzelf tracht to legitimeren en het loslaten van de
idee dat de ontwikkeling van wetenschap en cultuur in een
groter zinvol verband zou zijn onder to brengen.

De kritiek op de wetenschap die het - postmodernisme levert,
lijkt mij inderdaad hout to snijden en dat leidt tot grote,
consequenties. Onze westerse cultuur is een wetenschappelijk-
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technische cultuur, die gekenmerkt wordt door een idee van
vooruitgang. Daarbij denkt men dan in termen van een steeds
verder gaande groei van wetenschappelijke kennis en de moge-
lijkheden van de wetenschap om als objectieve waarheidszoeker
de ontwikkeling van de mensheid in goede banen to leiden.
Wetenschap in moderne vorm is zo onlosmakelijk verbonden met
het streven van de mens naar emancipatie van natuurlijke en
aardse beperkingen en zet haar aanspraken kracht bij door haar
successen. Deze worden weer geinterpreteerd als vooruitgang.
Deze ideeen zijn in onze cultuur kennelijk zo'n gemeengoed
geworden, dat de ligitimiteit ervan nauwelijks ter discussie
heeft gestaan. Natuurlijk zijn er allerlei kanttekeningen gezet
bij het fenomeen wetenschap, b.v. bij haar nationalisme (Kohn-
stamm 1915), bij haar neiging tot eenzijdige logisch-technische
aanpak (de geesteswetenschappelijke stroming), bij haar milita-
risme en de mogelijkheden om misbruikt to worden. Ook is er
wel gewezen op het feit dat wetenschap per definitie een
tweedeling tussen mensen veroorzaakt, to weten deskundigen en
ondeskundigen. Of men heeft getracht het wetenschapsbedrijf
aan ethische regels to binden. De positie van de wetenschap is
er niet door aangetast. Er is sprake van een algemene tendens
tot verwetenschappelij king van het wereldbeeld en een wereld
zonder wetenschap en techniek is nauwelijks meer voorstel-
baar.7)
De verdienste van het postmodernisme is mijns inziens vooral,
dat het de vraag naar de legitimiteit van de wetenschap op-
nieuw heeft gesteld en dat het ondubbelzinnig heeft aangetoond
dat wetenschap zichzelf principieel niet legitimeren kan. Daar-
mee wordt ook de vraag gesteld naar de legitimiteit van onze
cultuur. Het probleem van onze tijd is namelijk niet alleen, dat
de huidige wetenschap zich geen raad weet met haar eigen
tegenstrijdigheden - en dat geldt niet alleen voor de sociale
wetenschappen, maar ook voor de natuurwetenschappen8) -
maar dat ook haar voorwetenschappelijke legitimatie ondergra-
ven is. Het grote verhaal van de Verlichting, met zijn idealen
van vooruitgang, democratie en een zich steeds meer realise-
rende humaniteit, heeft inmiddels zijn zeggingskracht als uni-
versele idee verloren en zijn morele nederlaag geleden in de
dictaturen van het nazisme en marxisme en in de pseudoratio-
naliteit van de performativiteit van het moderne kapitalisme.9)
In onze cultuur is daarom eigenlijk geen levensdoel meer moge-
lijk. Lyotard geeft slechts een minimale basis aan, waarover we
in onze tijd beschikken:

"leder wordt naar zichzelf terugverwezen. En ieder
weet, dal dal zelf weinig om het lijf heeft."
(Lyotard 1987 (1979), p. 59).
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Gelukkig lijkt er nog wat hoop to zitten in bet feit dat bet
zelf niet geisoleerd is, bet is opgenomen in een weefsel van
relaties en is open voor communicatie.

DE TERUGTREKKING OP HET ZELF

Als we de analyses van bet postmodernisme en Mollenhauer
naast elkaar leggen, dan zien we dat er een overeenkomst ligt
in de conclusie dat in bet zelf, of de identiteit, aanknopings-
punten liggen om onze cultuur en opvoeding de komende jaren
inhoud to geven. Deze terugtrekking op bet zelf lijkt een
reactie to zijn van de jaren 80, waarin afstand wordt genomen
van de orientatie op een wereld in breder perspectief.
We zien een dergelijke herorientatie in de politiek, waar bet
politieke activisme zich in toenemende mate heeft gericht op de
meer nabije leefwereld en ook aan invloed verloren heeft. We
zien eenzelfde herorientatie in de pedagogiek, waar de kritische
pedagogiek met haar orientatie op de buitenwereld verdwenen is
en plaats heeft gemaakt voor een veel kleinschaliger leef-
wereldonderzoek en waar ook soms een totale terugtrekking op
de momentane identiteit van bet kind wordt voorgestaan. Vooral
de antipedagogiek heeft dat standpunt met kracht naar voren
gebracht, al is zij niet de enige.10)
Ook in de vredesbeweging wordt aandacht gevraagd voor een
gang naar binnen, kennelijk als reactie op de magere successen
van bet activisme van de jaren 70 en 80. We kunnen hierbij
wijzen op de tendensen om bet vredesvraagstuk to therapeuti-
serenll), maar ook op de nieuwe religieuze benaderingen van
bet vredesvraagstuk binnen de kerkelijke vredesbewegingen.
Onlangs hield Cor Arends als vertegenwoordiger van Pax Christi
een inleiding over een vredescultuur, waarin hij, naast bet
bekende politieke activisme, om ruimte vroeg voor de spirituali-
teit van de vrede. In dat kader vroeg hij ook aandacht voor
bet tragische van de onmacht - zowel op bet politieke als
persoonlijke vlak - als pendant van bet activisme, voor bet
verhalende, voor de historiciteit van je overtuigingen, voor de
christelijke vredestraditie en voor de joodse wortels van bet
christendom.
Voorzover deze pleidooien gehanteerd worden om zich beter
bewust to worden van de tegenstrijdigheden van 'onze cultuur,
in bet bijzonder de gewelddadige kanten ervan, en voorzover
deze terugtrekking gebeurt als adempauze om nieuwe ideeen en
krachten op to doen, lijkt er mij. weinig tegen in to brengen.
Maar als de terugtrekking op bet zelf, een zich afkeren van de
wereld betekent - en dat gevaar zit er naar mijn mening soms
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levensgroot in, at. is dit zeker niet wat Arends propageert-
zijn er toch wel bezwaren aan to voeren.
Ten eerste is er een theoretisch bezwaar tegen de argumentatie
van Lyotard, dat de terugval op het zelf ook het einde is van
het verhaal van de Verlichting. Het zelf is namelijk geen
buiten-historisch gegeven, maar wel degelijk een onderdeel van
onze cultuur en dan nog wel betrekkelijk recent ontdekt. Pas
in onze eeuw heeft de persoon van de mens in onze cultuur de
aandacht gekregen die hij verdient (Noordam 1977, p. 21).
Daarmee blijft in elk geval iets van het verhaal van onze
cultuur overeind, at zal dit zelf opnieuw invulling moeten
krijgen, mede in relatie tot zijn wereld.
Bovendien zijn er vraagtekens to plaatsen vanuit een pedago-
gisch perspectief. Ik noem er enkele:
1) een terugtrekking op het zelf veronderstelt dat in dat zelf

de krachten gevonden kunnen worden om tot zelfervaring
en kontakt met de direkte omgeving to komen. De basis
daarvoor is de zintuiglijke ervaring, die vooral in de vroege
kinderenjaren van groot belang is. Onze zintuigen zijn
echter niet toegerust om onze westerse technologische
cultuur adequaat waar to nemen. En ook de relatie tussen
ons zelf en onze zintuigen is in belangrijke mate verstoord,
zoals Danner met het volgende citaat duidelijk maakt:

"Chernobyl demonstrates that we destroy our
natural environment in a way that we can neither
see, nor smell, nor hear, nor feel, nor taste. It is
just present or perhaps and hopefully not."
(Danner 1986, p. 34).

En u weet het, wi j zijn onderdeel van de natuur of we
willen of niet. Het probleem is dan hoe je dit gegeven in
je identiteit - soms een aflopende zaak - een plaats kunt
geven. Ik spreek met opzet niet van integreren, dat klinkt
zo cynisch;

2) identiteit is wel een erg kwetsbaar iets in een wereld die
geen bescherming to bieden heeft. Biologen en medici
wijzen de laatste jaren in toenemende mate op de kwets-
baarheid van kinderen en de schade die onze cultuur aan
kinderen toebrengt. Met name de gevolgen van gevaarlijke
en 'veilige' nucleaire straling worden systematisch grandi-
oos onderschat of cynisch genegeerd12);

3) ook in het kinderleven bestaat geen zelf zonder wereld. De
moderne wereld met at zijn bedreigingen dringt maar at to
duidelijk het kinderleven binnen en beinvloedt de orieiitatie
van de kinderen. Dat kan tot problemen leiden bij jonge
kinderen en leidt vanaf ongeveer tienjarige leeftijd tot
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vragen hoe de wereld, inclusief de wereldproblemen, in
elkaar zit (Van Kempen/Peek/Vriens 1986; Vriens 1987);

4) terugtrekken op het zelf kan gemakkelijk omslaan in nar-
cisme en dat doet andere mensen en de wereld tekort. Een
dergelijke benadering lijkt mij eerder in overeenstemming
met het in de jaren 80 gegroeide egoisme en het door
politici gestimuleerde homo-homini-lupusdenken, dan met
een toekomstige creatieve toewending tot de wereld, omdat
men nu ook weer wat to bieden heeft.

In termen van Langeveld (1979) kunnen we stellen, dat een
terugtrekking op het zelf in de opvoeding betekent, dat er geen
evenwicht meer kan worden gevonden tussen de principes van
socialiteit, individualiteit, zedelijke gelijkwaardigheid en diver-
siteit die samen een indicatie voor een humane pedagogiek vor-
men.
Een pedagogiek die alleen kijkt naar de identiteit zonder naar
de wereld to kijken, waarin die identiteit vorm moet worden
gegeven, lijkt mij zeker geen uitweg uit de crisis in de opvoe-
ding. Zij is niet bevrijdend, maar gevangen in eigen belang en
korte-termijndenken, omdat er to weinig oog is voor het geza-
menlijke en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de toe-
komst.

OPVOEDEN OP BASIS VAN EEN WERELDBEELD DAT VOORBIJ
IS

Dat er een nieuwe basis voor de pedagogiek wordt gezocht is
terecht, want de pedagogiek bevindt zich met onze cultuur in
een crisis. Mollenhauers antwoord op deze crisis voldoet echter
niet, omdat hi j to weinig onderkent dat de crisis in opvoeding
en onderwijs samenhangt met een diepere existentiele crisis.
Door alleen maar duidend aan to sluiten bi j hoe de opvoeding
geworden is en het achterwege laten van de politiek-maat-
schappelijke cultuurcontext, deelt Mollenhauer in een aantal
tekortkomingen van de naoorlogse pedagogiek. Deze nadelen
hangen samen met het feit dat de naoorlogse pedagogiek niet
heeft onderkend dat onze wereld in 1945 fundamenteel veran-
derd is en dat de draad met de traditie gebroken is.13)
Daarmee bedoel ik het volgende. De naoorlogse pedagogiek
heeft getracht een antwoord to vinden op de absurditeit van de
Tweede Wereldoorlog. Vooral de radicale aanslagen op de huma-
niteit van de mens, welke, om Adorno to parafraseren, stierf in
Auschwitz, heeft zijn sporen nagelaten. We kunnen deze bij-
voorbeeld teruglezen in Langevelds minimale omschrijving van
humaniteit, welke hij normatief acht voor elk verantwoord
pedagogisch stelsel en in zijn voortdurende benadrukking van
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het zedelijk karakter van de opvoeding, waarin de uiteindelijke
autonomie van het persoonlijk geweten een belangrijke plaats
heeft. 'Befehl ist Befehl kan met Langevelds pedagogiek nooit
verantwoord worden.
Toch is dit antwoord van de pedagogiek op de inhumaniteit van
de Tweede Wereldoorlog maar een half antwoord geweest. In
1945 vielen namelijk ook de bommen op Hiroshima en Nagasaki,
die niet alleen een totaal inhumaan einde van de Tweede We-
reldoorlog betekenden14l, maar ook het begin van het atoom-
tijdperk. De betekenis van het binnentreden van de mens in het
atoomtijdperk was toen nog niet to overzien, maar is inmiddels
we] duidelijk geworden. Hiroshima betekende:
- Een fundamentele verandering van het wereldbeeld.
- De macht van de mensheid om haar eigen bestaan totaal

to vernietigen.
- Het begin van een 'veiligheidssysteem', gebaseerd op de

dreiging met een totale vernietiging van de mensheid.
- Het begin van een fundamentele onzekerheid van het

menselijk bestaan en het leven op aarde.
Hoewel Kohnstamm in 1946 de pedagogiek de expliciete op-
dracht meegaf om de menselijke agressie to beteugelen, op
straffe van het einde der mensheid (Kohnstamm 1946) 15) heeft
de pedagogiek zich toch niet gerealiseerd wat het intreden in
het atoomtijdperk voor mensen, kinderen en opvoeding beteken-
de. Goed beschouwd berust de naoorlogse pedagogiek op een
aantal fundamentele vooronderstellingen, die voor een deel in
het atoomtijdperk geen werkelijkheid meer zijn, namelijk:
1) de volwassen wereld als veil igheidsgarant voor het kinder-

lijk voortbestaan;
2) de vanzelfsprekendheid van de wereld;
3) de vanzelfsprekendheid van het bestaan van mensen die op-

voeden;
4) de vanzelfsprekendheid van een toekomst, waartoe kan

worden opgevoed;
5) de waarde van het kind-zijn als aparte vorm van het

menselijk bestaan;
6) de vrije ruimte die kinderen moeten krijgen om een aantal

mogelijke invullingen van volwassenheid to kunnen ontdek-
ken.

Als de vanzelfsprekendheid van wereld, mensen en toekomst
echter wegvalt, dan is de pedagogische theorie fundamenteel
ondermijnd. Want in een wergild die niet bestaat en zonder
mensen kan er niet worden opgevoed, laat staan dat er nog
pedagogische theorie zal worden bedreven. Dat betekent echter
ook dat er wordt opgevoed in het perspectief van een wereld-
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beeld dat geen werkelijkheid meer is en dat ook geen werke-
lijkheid meer worden kan.
Dat is een situatie die naar mijn idee om problemen vraagt en
de pedagogiek heeft ze dan ook ruimschoots gekregen.16)

HET POSTMODERNISME VOORBIJ:
VREDESCULTUUR EN VREDESOPVOEDING

De conclusie van het deficiet van de naoorlogse pedagogiek
leidt tot de vraag waar we de opvoeding en de legitimiteit van
onze opvoedingsbedoelingen nog op kunnen baseren.
Het huidige verhaal van onze dominante cultuur is failliet, deze
conclusie van het postmodernisme kunnen we onderschrijven.
Maar constateren dat het verhaal is doodgelopen voldoet niet,
er zal altijd een nieuw verhaal voor moeten komen, of we
willen of niet. Dat mag geen totalitair verhaal zijn en zal dus
bescheidener moeten zijn dan het verhaal van de Verlichting. In
dat verhaal zal de mens de wereld en zijn toekomst niet totaal
kunnen beheersen, maar de grenzen die de natuur aan zijn
cultuur stelt moeten eerbiedigen. Natuur en wereld zullen hun
intrinsieke waardigheid moeten terugkrijgen en de mens za1
zich weer deel van de wereld en de natuur moeten weten.
Het lijkt onwaarschijnlijk dat de techniek de huidige problemen
zal kunnen oplossen. Deze problemen zijn door de techniek
ontstaan en technieken ter bestrijding van deze problemen
zullen onvermijdelijk weer nieuwe problemen oproepen.17) Dat
betekent geen pleidooi voor afschaffing van techniek en weten-
schap, maar wel dat zij weer onder een humane norm gesteld
zullen moeten worden. Een ethische premisse dus, van waaruit
de huidige situatie kritisch kan worden bezien en die ook een
belangrijk richtsnoer voor de opvoeding kan zijn. De formule-
ring ervan is betrekkelijk eenvoudig maar kernachtig door
Albert Schweitzer weergegeven: "eerbied voor het levee".
Naar mijn mening bieden de vredeswetenschap en de vredesbe-
weging daarvoor aanknopingspunten. Dat lijkt op het eerste
gezicht vreemd. In hun analyses van de moderne maatschappij
en haar tegenspraken zitten zij namelijk op dezelfde golflengte
als het postmodernisme. De analyses van de problemen van onze
cultuur, zoals bewapening, milieuverwoesting, de aantasting van
de rechten van de mens, de onrechtvaardige politieke en sociale
structures in de wereld, de armoede etc., tonen overduidelijk
aan dat onze cultuur er een is die elk perspectief op een
zinvolle toekomst is kwijtgeraakt. Onze cultuur is een oorlogs-
cultuur en dat betekent niet alleen een reele bedreiging van de
mens, maar ook een moreel deficiet.
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Maar vredesbeweging en vredeswetenschap gaan het postmoder-
nisme voorbij in het zoeken naar alternatieven op politiek,
economisch, cultureel, religieus gebied. Men is zo op zoek naar
een vredescultuur vanuit de ethische premissie dat het een
goede zaak is to werken aan een positieve vrede, waarin be-
houd van leven, d.m.v. veranderingen ten behoeve van de kwali-
teit van het leven, een menselijke opdracht is.18)
Zo'n vredescultuur zou basis moeten zijn van een vernieuwde
opvoeding, een opvoeding die introduceert in en uitlokt tot
meewerken aan de verdere uitbouw van deze vredescultuur. Dat
zou een vredesopvoeding betekenen in ideale omstandigheden.
Zo'n vredescultuur bestaat echter nog niet en daarom moet de
vraag gesteld worden of vredesopvoeding in deze situatie wet'
realiteit kan worden.
Het antwoord is naar mijn idee, ja. Dat vrede geen realiteit is,
betekent namelijk niet dat het verhaal van de vrede niet
verteld kan worden. Mensen hebben nu eenmaal de mogelijkheid
om verhalen to verzinnen en zo een mogelijke toekomst to
ontwerpen. En een verhaal hoeft niet per definitie op dictatuur
uit to lopen, dat hangt of van de plaats van het verhaal en het
uitzicht dat het biedt. Het is ook onjuist om onze cultuur als
een monolistisch verhaal to beschouwen; ook het verhaal van de
Verlichting kent vele kleinere verhalen die elkaar soms ook
tegenspreken. En zelfs onze oorlogcultuur kent het verhaal van
de vrede.
Daarom is het ook zo belangrijk om de vredesverhalen in onze
cultuur op to sporen en aan de vergetelheid to ontrukken. Want
we hebben ze in onze geschiedenis van velerlei aard, zowel
christelijke als humanistische, terwijl er ook meerdere pedago-
gische varianten zijn.19) Het zijn lang niet alti jd grote verha-
len, maar ze zijn wel belangrijk. Ze leren ons idealisme to
confronteren met bescheidenheid.
De verhalen van de vrede en de vredesopvoeding belichamen
bovendien altijd een dialectiek tussen verandering en behoud.
Om zinvol to kunnen veranderen - een progressieve opstelling-
is een goed begrip nodig van wat behouden moet blijven. Echte
progressiviteit sluit dus alti jd een goed doordacht conservatisme
in, omdat een verandering alleen een verbetering kan zijn als
men weet wat men verandert en wat men behouden moet, omdat
men zorgvuldig heeft afgewogen. Verandering als onbesproken
norm, leidt uiteindelijk tot blind barbarisme, omdat er geen
orientatiepunt meer is. Dat zou bijvoorbeeld de onderwijs-
politiek met haar normloze veranderzucht zich beter moeten
realiseren.
Daarom is kennis van de geschiedenis ook zo belangrijk, al is
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plaatsing in die geschiedenis nog geen automatische legitimatie,
ook niet voor vredesopvoeding.
Mensen hebben bovendien de mogelijkheid om verantwoordelijk-
heid voor de toekomst op zich to nemen en aan die toekomst
to gaan werken. In de mogelijkheid van mensen om de gelijk-
waardigheid van andere mensen to erkennen, zit tevens de
potentie om de toekomst open to houden en in ieder geval geen
dingen to doen die de mensen van die toekomst blijvend scha-
den.
Deze mogelijkheden samen vormen bet anticiperend vermogen
van de mens, of zoals Ernst Bloch bet noemt: bet Principe van
de hoop. Volgens Bloch is de hoop bet kenmerk bi j uitstek van
de mens, omdat hoop de mens op weg zet naar een zoeken van
wat nog komen moet en een scheppen van wat er nog niet is.
Echte hoop bestaat dus niet zonder actie en verantwoordelijk-
heid op zich nemen.
De erkenning van bet zelf door bet postmodernisme houdt naar
mijn mening ook de erkenning van verantwoordelijkheid in.
Vredesopvoeding spitst die verantwoordelijkheid echter toe op
de vredesproblematiek en nodigt jonge mensen uitdrukkelijk uit
om die medeverantwoordeli jkheid voor bet behoud van bet leven
en wereld, inclusief de kwaliteit van bet leven, to erkennen en
zelf in bet eigen bestaan vorm to geven. Dat vereist wel, wat
Von Hentig noemt; een "Oberwindung der Resignation" (Von
Hentig 1987). In bet alledaagse leven is dat vaak maar een
klein verhaal. Dat moet ook, omdat de vrede niet kan worden
opgelegd. Een vredesopvoeding die dat zou proberen, zou met
zichzelf in tegenspraak zijn. Maar als we goed kijken, schit-
tert achter bet kleine verhaal een groot perspectief.
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NOTEN

1. De ontwikkelingspsychologische literatuur laat
in haar beschrijvingen van mensenkinderen

ons
die

dat
door

zien
om-

standigheden opgroeiden buiten het menselijk milieu. Deze
kinderen pasten zich aan aan de dieren waarbij zij opgroei-
den, b.v. wolven, gazelle, en werden geen mens. Ook een
geval als van de wilde van Aveyron, waar geen dierlijk
milieu aan to pas kwam, toont aan dat mensen zonder
cultuur geen mens worden. Zie b.v. Schmidt 1977, hoofdstuk
2.

2. "Labor is the activity which corresponds to the biological
process of the human body, whose spontaneous growth,
metabolism, and eventual decay are bound to the vital
necessities produced and fed into the life process by labor.
The human condition of labor is life itself." (Arendt 1958,
p. 7).

3. "Work is the activity which corresponds to the unnatural-
ness of human existence, which is not embedded in, and
whose mortality is not compensated, the species' ever
recurring life circle. Work provides an 'artificial' world of
things, distinctly different from all natural surroundings.
Within its borders each individual life is housed, while
this world itself is meant to outlast and transcend the
mall. The human condition of work is worldness." (Arendt
1958, p. 7).

4. "Action, the only activity that goes on directly between
men without the intermediary of things or matter, corres-
ponds to the fact that men, not man, live on the earth
and inhabit the world." (Arendt 1958, p. 7).

5. In de historische pedagogiek is wel verschil van mening
geweest over de positie van kinderen in de loop der eeu-
wen. Dasberg (1975), Aries en Van den Berg stellen, dat
voor 1750 het kind niet als kind werd gezien, maar werd
benaderd als een volwassene in zakformaat. Dat wordt
echter bestreden door o.a. Peeters (1978).
Een boek als van E. le Roy Ladurie (1984; 1975), dat ons
met behulp van empirisch materiaal een ki jk je geeft in het
dagelijks leven in het Katharendorp Montaillou rond 1300,
laat ook zien dat kinderen wel degelijk anders werden
behandeld dan volwassenen.

6. Mollenhauer beschrijft dit gegeven als een soort histo-
rische noodzakelijkheid: "Sinds we er niet meer vanzelf-
sprekend van uit kunnen gaan, dat de mensen geloven dat
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alles wat nu gescheiden is, zich in het hiernarnaals weer
zal verenigen, dat het antwoord op de vraag wie ik ben
en wie ik zal zijn, gelegen is in de groep waartoe ik
behoor of in een ordening van de wereld die zich hier al
aan het voltrekken is - sindsdien lijkt de vraag wie ik
ben en wie ik zal zijn of zou willen zijn, een van de meest
wezenlijke en verontrustende vragen. Het etiket waarmee
deze probleernstelling wordt benoemd, luidt: identiteit.
(Mollenhauer 1986, p. 157).

7. Critici van deze vanzelfsprekende verwetenschappelij king
van het leven en de wereld wordt de mond gesnoerd met
de zinsnede: "Moeten we dan terug naar de stoommachine
of het stenen tijdperk?" Vragen stellen naar de legitimiteit
van de atom aanwezige verwetenschappelijking en pleiten
voor zorgvuldig doordachte toepassing en zelfs besnoeiing
is in onze tijd echter at lang geen romantische verheerlij-
king van het verleden meer, doch eerder een inspringen op
het feit dat onze aarde nu eenmaal een met zorg to behe-

ren eenheid is die haar grenzen stelt.

8. Van deze laatste geeft De Haan een methodologisch voor-
beeld als hij stelt dat onderzoeksmethoden vooral verfijnd
worden, omdat elk onderzoek voortdurend to maken heeft
met storende faktoren die men moet overwinnen om weten-
schappelijk gezien verder to komen, Maar dat is een onder-
neming zonder eind: "Jede Experimentalanordnung zurn
Nachweis von Storfaktoren unterlage allen Naturgesetzen,
ware demnach auch von Storfaktoren wiederum beeinflusst.
Ein solcher Versuch, Storfaktoren nachzuweisen, musste
faktisch auf das Paradox hinauslaufen, ein Gesetz der sto-
renden Randbedingungen in einem Experiment auf zu fin-
den, das selbst diesen storenden Randbedingung ist, musste
sie in? Versuch selbst eliminiert werden. Die Storfaktoren-
theorie bleibt also eine Theorie, die in den Experimentalan-
ordnungen verwirklicht, aber nicht nachgewiesen werden
kann." (De Haan 1985, p. 56).

9. In Het Postmodernisme uitgelegd aan onze kinderen pro-
beert Lyotard aan to tonen dat deze verschijnselen niet
slechts incidenten zijn of uitwassen, omdat men het eman-
cipatieverhaal van de Verlichting misinterpri teert. Het
gaat om een principiele kwestie: de terreur is een noodza-
kelijk gevolg van of een direkte reactie op dit Ve.rlich-
tingsdenken.
Lyotards alternatief om de mensheid in dienst van de com-
plexificering to stellen teneinde to overleven (Lyotard
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1987 (1986), p. 96/97), lijkt mij echter ook een niet to
legitimeren zaak.

10. De antipedagogiek trekt deze trend wel heel ver door,
door volwassenen ook het morele recht op opvoeden to
ontzeggen. Op de tegenstrijdigheden van deze stroming
gaan we hier niet in (zie Vriens 1988, p. 27 e.v.).
Een terugtrekking op de kleinschalige kinderlijke bele-
vinsgwereld vinden we ook bi j de Utrechtse fenomenologi-
sche pedagogen Bleeker en Mulderij (1977; 1984). Ook hier
geldt weer, dat het feit dat aandacht wordt geschonken
aan de kinderwereld moet worden toegejuicht, mits dit
maar niet het zicht verduistert op de orientatie op de
grotere wereld.

11. Dit vinden we bijvoorbeeld terug in een boek als van
Macy-Rogers, waarin methodes worden ontwikkeld om
mensen hun wanhoop over het lot van de wereld to helpen
onderkennen en verwerken. Ook echter de vele onderzoe-
kingen naar kinderen, resp. jeugdigen en hun angst voor
kernwapens, kunnen onder deze tendens geplaatst worden.
Vooral als men deze angst dan tot probleem van de gees-
telijke volksgezondheid verklaart.

12. Een boek dat dit zonneklaar en uiterst gedocumenteerd
aantoont, is No immediate danger. Prognosis for a Radio-
active Earth, geschreven door de Amerikaanse medisch
biologe Rosalie Bertell. Het boek is ook een prachtige
weerlegging van Lea Dasbergs provocerende uitspraak, dat
je niet mag demonstreren tegen b.v. kernbewapening en
kernenergie als je geen fysica in je lespakket hebt gehad
(Dasberg 1983). Als uitdaging aan actievoerders om kennis
van zaken to hebben, valt Dasbergs opmerking goed to
plaatsen. Maar de beslissingen over kernenergie worden
niet genomen op grond van puur rationele argumenten.
Momenteel vraagt men in Amerika zich of hoe het moge-
lijk was dat men 30 jaar bewust een atoomcentrale in
Cincinnati liet lekken. In 1985 beschreef Bertell echter
onder andere al het volgende mechanisme: On the other
hand, scientists who attempt to aid citizen groups are
black-listed by both government and industry, their in-
stitutional affiliations are cut off if possible and their
research funding discontinued. These scientists are malig-
ned and their work 'critiqued' by other scientists who are
frequently unable or unwilling to understand it. Citizens,
unfamiliar with scientific jargon or unable to assess the
value of the critiques, are fearful of trusting the outspo-
ken scientists. Thus cut off from all support and funding,
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the 'dissident' and outspoken scientist is unable to docu-
ment thoroughly his or her position because of lack of
financial resources." (p. 391)
Haar boek over de kernenergielobby (nauw verwant met de
kernwapenlobby) stemt niet vrolijk, al tracht ze wel poli-
tieke uitwegen uit de impasse to geven. Desalniettemin zou
dit boek een must moeten zijn voor elke vredes- en milieu-
activist, en elke bezorgde burger die wil weten wat hem
overkomt.
In Nederland is de situatie niet echt beter. Men leze
bijvoorbeeld het verslag van Els de Groen over haar verzet
tegen de aanpassing van Nederlandse stralingsnormen aan
de wensen van Euratom. Aan dit boek ontleen ik het
volgende antwoord (een van de negenenzeventig) van
Minister Nijpels op vragen van het parlement over deze
kwestie: "Bij reguliere lozingen, waarbij voor 'omwonen-
den' sprake is van levenslange vrijwel continue blootstel-
ling, is het risico voor volwassenen en kinderen in feite
gelijk. Iedereen doorloopt in zijn levee verschillende fasen
- waaronder de kindertijd - met elk een eigen risicofac-
tor. Gemiddeld over het gehele leven zal iemand derhalve
het gemiddelde risico voor alle leeftijden lopen." (De Groen
1987, p. 73)
Het is moeilijk om met dit soort argumenten nog zinnig
om to gaan. Maar sinds ik vorig jaar een Nederlandse
minister (helaas weet ik niet meer welke) voor de televisie
hoorde verklaren dat hi j, door de bank genomen als goed
politicus, de beste besluiten nam over zaken waar hij zelf
geen verstand van had, sta ik nergens meer van versteld.

13. Deze uitdrukking is ontleend aan Hannah Arendt (1980, p.
204), die crop wijst dat het antwoord op de crisis van
onze cultuur dus niet kan zijn het teruggaan naar de oude
waarden.

14. Roling deed in zijn werk een studie naar de achtergronden
van dit wapengebruik en kwam tot de conclusie dat het
politieke en geen militaire overwegingen waren die Ieidden
tot het gooien van deze wapens (Roling 1981, hoofdstuk
17).

16. De felle methodologische discussie met de empirisch-analy-
tische pedagogiek en de maatschappijkritische pedagogiek,
demonstreert de zwakte van de pedagogische theorie. Ook
de felle aanvallen uit de anti -autoritaire opvoedingsbewe-
ging, de z.g. ontscholers en de antipedagogiek kunnen als
voorbeeld dienen. Voor een verdere uit-werking zie Vriens
1988, p. 20 e.v.

68



17. Men spreekt hier soms wel over de wet van het behoud
van de ellende. Een uitgebreide uitleg van deze problema-
tiek, vinden we in het werk van G. de Haan (1985). Dit
boek biedt een kritische ref lectie op onze technische
cultuur vanuit een perspectief van milieu-educatie. Bij
lezing vallen de overeenkomsten op met het postmodernis-
me, bijvoorbeeld met betrekking tot de kritiek op het
vooruitgangsdenken. Daarbij wordt Lyotard overigens niet
genoemd.

18. Dat vindt zijn uitdrukking al in de taak die Roling de
polemologie gaf: oorlog en vrede bestuderen met het doe]
de vrede to bevorderen. In de naamgeving van zijn inlei-
ding zien we deze taak steeds duidelijker terugkeren.
Heette deze aanvankelijk Inleiding in de wetenschap van
oorlog en vrede (1968), later werd dit Polemologie. Een
inleiding tot de wetenschap van oorlog en vrede (1973) en
tenslotte Vredeswetenschap. Inleiding tot de polemologie
(1981).

19. Een summiere behandeling geef ik in hoofdstuk 6 van mijn
proefschrift (Vriens 1988).
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Vredescultuur, postmodernisme
en practische leerprocessen
Harry Kunneman

INLEIDING

Wanneer men binnen de hedendaagse culturele horizon een
antwoord probeert to vinden op de vraag of zoiets als een
vredescultuur en een daarop betrokken vredespedagogie mogelijk
en wenselijk zijn, wordt men onvermijdelijk geconfronteerd met
de fundamentele problemen die de inzet vormen van het moder-
nisme-postmodernismedebat. Het perspectief dat door vredespe-
dagogen uitgedragen wordt vertoont namelijk alle kenmerken
van de 'grote verhalen' die het mikpunt vormen van de postmo-
dernistische kritiek op de illusies van de Verlichting, zoals die
onder andere door Jean Francois Lyotard geformuleerd is. Deze
stelling kan eenvoudig gestaafd worden aan de hand van citaten
uit de kringen van de vredespedagogie. In de bundel Pedagogiek
voor de vrede bijvoorbeeld, uitgegeven door de Stichting Vre-
desopbouw hier in Utrecht, sluiten de inleiders zich aan bij de
kritiek van Lea Dasberg op de dominerende pedagogie. Deze
zou steun verlenen aan "de tendens tot niet-opvoeden of zelfs
anti-opvoeden. Volwassenen hebben inmiddels zo'n gebrek aan
zel f vertrouwen gekregen, dat zij geen waarden en normen meer
durven over to dragen. Een 'traditieloze jeugdcultuur' is norm
geworden in een 'vaderloze maatschappij'. Zelfs de opvoeders
ontvluchten dus hun verantwoordelijkheid en taak: kinderen
voorbereiden op hun toekomst als volwassenen."1 Vanuit post-
modernistisch perspectief gezien is de komst van een 'traditie-
loze jeugdcultuur' en een 'vaderloze maatschappij' natuurlijk
geen betreurenswaardige ontwikkeling, maar integendeel een van
de vele indicatoren die de komst van de postmoderne maat-
schappij aankondigen, dat wil zeggen een maatschappij waarin
definitief gebroken is met Tradities met een hoofdletter T en
Vaders met een hoofdletter V, een maatschappij kortom waarin
bindende regels en ouderlijke wegwijzers vervangen zijn door
een maximale pluriformiteit en heterogeniteit.
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Daartegenover lijken vredespedagogen uit alle macht vast to
willen houden aan een 'groot verhaal'. In bet licht van de
mondiale problemen die naar hun mening de toekomst van onze
beschaving bedreigen - in bet bijzonder de dreiging van een
nucleaire wereldoorlog en de tegenstellingen tussen arm en rijk
- bepleiten zij een vredescultuur en een vredespedagogie die
als humaan tegenwicht zouden kunnen dienen:

"Het gaat om een opvoeding die kiest voor vrede. Er
is dus sprake van bewust gewilde waarden en nor-
men, die we ontlenen aan die keuze ... kiezen voor
vrede betekent op praktisch alle gebieden tegen de
stroom oproeien, de hele samenleving en cultuur
werken tegen ... de mens van de toekornst moet
voorbereid worden op het zetten van nieuwe stappen
op weg naar vrede ... Een nieuwe bezinning op de
theoretische onderbouwing van de vredesopvoeding
lijkt een steeds meer dringende noodzaak; de weten-
schap der pedagogiek zou weer het centrum van een
nieuwe ontwikkeling moeten worden."2

Een dergelijk perspectief vertoont op bet eerste gezicht alle
kenmerken van de 'grote verlichtingsverhalen' waar Lyotard en
de zijnen zich juist zo krachtig tegen afzetten. In de eerste
plaats wordt de menselijke geschiedenis geconceptualiseerd als
een strijd tussen positieve en negatieve krachten. In de tweede
plaats wordt de actuele historische situatie voorgesteld als een
crisisituatie, waarin de negatieve krachten de overhand dreigen
to krijgen of zelfs volledig domineren. Vervolgens wordt ge-
claimd dat bet eigen normatieve perspectief de belichaming
vormt van de positieve krachten in de geschiedenis en last but
not least wordt een praktijk in bet vooruitzicht gesteld die bij
kan dragen aan de overwinning van de positieve krachten, een
praktijk bovendien die op een rationeel, wetenschappelijk to
verantwoorden fundament gegrondvest is, of in ieder geval op
een dergelijk rationeel fundament gegrondvest zou moeten
worden. Het perspectief dat door vredespedagogoen wordt
uitgedragen vertoont zogezien fundamentele overeenkomsten met
de klassieke Verlichtingsverhalen, zoals Hegels 'grote verhaal
van de geest' en Marx' 'grote verhaal van de klassenstrijd',
allebei verhalen die volgens Lyotard bijgezet moeten worden in
bet museum van de gevaarlijke en achterhaalde Verlichiingsillu-
sies. Grote verhalen vormen volgens Lyotard onvermijdelijk een
voertuig voor uitsluiting en zelfs voor terreur, omdat zij, in hun
claim op rationaliteit en universaliteit alles wat niet in bet
verhaal past buitensluiten, omdat zij anders gezegd een' legiti-
matie bieden voor een autoritaire en onderdrukkende praktijk.
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De voor de hand liggende tegenwerping dat deze grote verhalen
toch wezenlijk door humanitaire idealen bezield zijn en niet op
uitsluiting en onderdrukking zijn gericht, maar juist op verzoe-
ning en op bevrijding uit onmenselijke maatschappelijke ver-
houdingen, maakt op postmodernisten geen enkele indruk.
Integendeel, hun fundamentele claim is juist dat het precies de
pretentie is om een einde to kunnen maken aan geweld en
onderdrukking, de pretentie om met rationele middelen de weg
to kunnen wijzen naar een betere toekomst, die verantwoorde-
lijk is voor het geweld dat de afgelopen twee eeuwen in naam
van de grote verhalen is uitgeoefend.

In dit licht gezien is er alle reden voor vredespedagogen om de
postmodernistische kritiek op de grote verhalen ter harte to
nemen. Men zou zelfs kunnen beweren dat deze kritiek bij
uitstek op de vredespedagogie van toepassing is, omdat deze
niet alleen een filosofische en levensbeschouwelijke positie in
het culturele krachtenveld belichaamt, maar ook rechtstreeks
verbonden is - of in ieder geval verbonden zou willen zijn-
met een opvoedings-praktijk, en dat wil zeggen: met een prak-
tijk die per definitie een asymmetrisch karakter heeft. Dat
betekent dat de gevaren voor humaan bedoelde uitsluiting hier
nog grater zijn dan elders. De vraag naar een postmoderne
vredescultuur kan zogezien zelfs als een soort testcase be-
schouwd worden in het kader van het modernisme-postmoder-
nismedebat, omdat de problemen die in dit debat aan de orde
zijn hier als het ware sterk uitvergroot aan het licht treden.
Indien de postmoderne kritiek ook van toepassing is op het
perspectief van de vredespedagogen, dat immers onmiskenbaar
door de beste, normatief meest achtenswaardige bedoelingen
bezield is, dan is dat een sterke aanwijzing voor het funda-
mentele en onontkoombare karakter van de postmodernistische
kritiek. Mocht deze kritiek echter met betrekking tot het
project van de vredespedagogie ontzenuwd of minstens gerelati-
veerd kunnen worden, dan heeft dat ook consequenties voor de
reikwijdte en de overtuigingskracht van het postmodernistische
perspectief zelf.

Hiermee zijn het thema en de richting van mijn betoog in grote
trekken aangegeven. Om een antwoord to vinden op de vraag of
de postmodernistische kritiek op de grote verhalen ook de
filosofische doodsklok doet luiden voor het project van de
vredespedagogie, wil ik om to beginnen een omtrekkende bewe-
ging maken en u meevoeren op een kort uitstapje naar Frank-
furt, om aldaar kennis to maken met een van de felste en
belangrijkste critici van het postmodernisme, mijn geliefde
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leermeester Jiirgen Habermas. Ik wil proberen to laten zien dat
diens kritiek op het postmodernisme voor een groot deel onge-
rechtvaardigd is, omdat hij berust op een vertekening van het
postmodernistische standpunt, zoals onder andere geformuleerd
in het werk van Michel Foucault en Jean Frangois Lyotard.
Meer in het bijzonder zal ik betogen dat deze vertekening
teruggevoerd kan worden op Habermas' Nietzsche-interpretatie.
Ik wil laten zien dat zijn kritiek op Nietzsches rational iteitsop-
vatting het sjabloon verschaft voor zijn interpretatie van het
postmodernisme in zijn geheel en hem daarmee het zicht ont-
neemt op de verwantschap die er in normatief opzicht bestaat
tussen zijn eigen standpunt en dat van Foucault en Lyotard.
Vervolgens wil ik laten zien dat deze vertekening van het
postmodernistische perspectief bij Habermas gepaard gaat met
een at to rooskleurig beeld van het maatschappelijke functione-
ren van de wetenschappen, zodat hij een zekere blindheid
vertoont voor de bijdrage die de sociale wetenschappen leveren
aan de kolonisering van de leefwereld. Omgekeerd geldt echter
dat postmodernisten niet goed in staat zijn om een filosofische
verantwoording to bieden voor de normatieve uitgangspunten
die zij hanteren en at evenmin in staat zijn om de realiteif van
de praktische leerprocessen waaraan ze zelf een actieve bijdra-
ge leveren begri jpeli jk to maken.

Via deze omtrekkende beweging hoop ik dan tenslotte een
antwoord to kunnen bieden op de vraag waar het in mijn
betoog om gaat, omdat op basis van deze omtrekkende beweging
de panoptische gevaren die het project van de vredespedagogie
van binnenuit bedreigen duidelijk onder ogen gezien kunnen
worden, zodat ook aangegeven kan worden in welke mate de
postmodernistische kritiek voor de vredespedagogie inderdaad
onontkoombaar is. Maar op basis van die omtrekkende beweging
kunnen tevens goede gronden aangegeven worden om vast to
houden aan het belang en de legitimiteit van een expliciet
geformuleerd en rationeel verantwoord emancipatorisch perspec-
tief, mits een dergelijk emancipatorisch project explicilet in het
teken staat van zijn eigen ambivalentie.

HABERMAS' KRITIEK OP HET POSTMODERNISME, TOEGE-
LICHT AAN DE STRUCTUUR VAN ZIJN NIETZSCHE-INTER-
PRETATIE

Habermas' Nietzsche-interpretatie, die vooral to vinden is in
zijn strijdschrift Der philosophische Diskurs der Moderne, moet
begrepen worden tegen de achtergrond van zijn evaluatie van
het filosofische discours van de moderne tijd in haar geheel.
Dat discours begint zijns inziens met Hegel, meer in het bij-

76



zonder met Hegels kritiek op de verdeeldheid, op de Entzwei-
ungen waarmee zijn tijd to kampen heeft. Daarbij moet primair
gedacht worden aan de culturele verwarring en de sociale
desintegratie die voortsproten uit het afbrokkelen van de
religieus geintegreerde standenmaatschappij en de geleidelijke
ontwikkeling van een gerationaliseerde marktmaatschappij, die
op het principe van de subjectieve vrijheid berust. Volgens
Habermas ontwikkelt Hegel de fundamentele gedachte dat de
culturele verdeeldheid en de sociale desintegratie van zijn tijd
enerzijds herleid kunnen worden op het moderne principe van
de subjectiviteit, maar anderzijds ook op basis van datzelfde
principe overwonnen kunnen worden. Daarmee geeft Hegel een
eerste formulering van een denkfiguur die volgens Habermas
constitutief is voor het filosofische discours van de moderne
tijd, namelijk de dialectiek van de Verlichting. Deze denkfiguur
berust enerzijds op de kritiek van de verdeeldheid en de desin-
tegratie die het westerse rational iseringsproces met zich mee-
brengt, maar gaat anderzijds gepaard met de overtuiging dat de
Entzweiungen die dat rationaliseringsproces met zich meebrengt
overwonnen kunnen worden op basis van de verzoenende krach-
ten die de moderne rationaliteit evenzeer in zich draagt. Vol-
gens Habermas slaagt Hegel er echter niet in om deze dialec-
tiek van de Verlichting op overtuigende wijze filosofisch to
articuleren, omdat hij uiteindelijk gebonden blijft aan de be-
wustzijnsfilosofie die hij kritiseert. Desalniettemin komt hem
de eer toe het kader voor het filosofische discours van de
moderne tijd to hebben vastgelegd. Dat discours wordt namelijk
volgens Habermas bepaald door de onderlinge confrontatie van
drie posities, die alle drie begrepen kunnen worden als een
reactie op het mislukken van Hegels poging om de dialectiek
van de Verlichting op adequate wijze filosofisch to articuleren,
namelijk in de eerste plaats de links -hegelianen, waartoe Ha-
bermas ook zichzelf rekent, die met een wezenlijke bescheide-
rier rational ite itsopvatting dan Hegel opereren, maar wel aan de
dialectiek van de Verlichting vasthouden; in de tweede plaats
de rechts-hegelianen en de daarbij aansluitende conservatieven
en neo-conservatieven, die rationaliteit tot instrumentele ratio-
naliteit reduceren en naar traditie en religie teruggrijpen om de
Entzweiungen van de moderne maatschappij to compenseren; en
tenslotte de nietzscheanen, die rationaliteit tot macht reduce-
ren en de dialectiek van de Verlichting geheel tot stilstand
laten komen.

Tegen deze achtergrond kan nu Habermas' Nietzsche-kritiek in
vier punten worden samengevat.
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In de allereerste plaats verwijt hij Nietzsche dat diens
nihilisme uitloopt op een anti -emancipatorische diagnose
van de Verlichting. Nietzsches filosofie markeert een
keerpunt in het filosofische discours van de moderne tijd,
omdat hij het zicht verduistert op de verzoenende krach-
ten die het Verlichtingsdenken 66k in zich draagt en
daarmee de dialectiek van de Verlichting tot stilstand
brengt. Wit Nietzsche verzichtet die Kritik der Moderne
zum ersten Mal auf die Einbehaltung ihres emanzipatori-
schen Gehaltes."3
Meer in het bijzonder verwijt Habermas Nietzsche dat hij
het rationaliteitspotentieel dat in de moderne tijd beschik-
baar is gekomen in de vorm van argumentatief toetsbare
wetenschappelijke theorievorming en in de vorm van een
moraal met een universele strekking, tot zijn tegendeel
reduceert door wetenschap en moraal voor to stellen als
geperverteerde uitingen van de 'Wille zur Macht. Zodoen-
de wordt rationaliteit volledig geassimileerd aan macht:

"Er entwertet zundchst die Wahrheit assertori-
scher and die Richtigkeit normativer Sdtze,
indem er Gfiltigkeit and Ungultigkeit auf positi-
ve and negative Werturteile zuriickfuhrt: er
reduziert 'p ist wahr' and 'h ist richtig', also
komplexe Sdtze mit denen wir fur Aussage- and
Sollsdtze Geltung beanspruchen, auf einfache
evaluative Sdtze, mit denen wir Wertschdtzungen
zum Ausdruck bringen ... Eine vollstdndige
Assimilation der Vernunft an Macht kann Nietz-
sche nur dadurch durchfiihren, daf3 er Werturtei-
len den kognitiven Status nimmt and nachweist,
daft sich in den Ja-/Neinstellungnahmen von
Wertschdtzungen keine Geltungsanspruche mehr,
sondern pure Machtanspriiche dufern."4

In het verlengde van deze kritiek verwerpt Habermas
Nietzsches dionysische estheticisme als een totaal afscheid
van de culturele verworvenheden van de moderne tijd.
Cognitieve en normatieve rationaliteit worden door Nietz-
sche verworpen als uitingen van een geperve'rteerde wit
tot macht en geconfronteerd "mit dem schlechthin anderen
der Vernunft". Slechts in de met alle conventies brekende
esthetische creativiteit, voorbehouden aan de besten en de
sterksten onder ons, kunnen het dionysische Principe en
de wit tot macht op een niet-geperverteerde - manier tot
gelding komen.
Zodoende verstrikt Nietzsche zich volgens Habermas in het
probleem dat zijn kritiek van de moderne tijd de basis
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ondermijnt waarop die kritiek zelf rust. Als een analyse
met theoretische pretenties kan Nietzsche er niet omheen
aanspraak to maken op een of andere vorm van argumen-
tatief inlosbare geldigheid, maar tegelijkertijd berooft hij
zichzelf van de conceptuele middelen om de aanspraak op
geldigheid die hij onvermijdelijk maakt to kunnen recht-
vaardigen. Voor dit dilemma heeft Nietzsche volgens
Habermas nooit een oplossing kunnen vinden. Tot in zijn
laatste geschriften "konnte er sich kein Klarheit daruber
verschaffen, was es heif3t, eine Ideologiekritik zu treiben,
die ihre eigenen Grundlagen angreift."b

Hoewel op deze Nietzsche-interpretatie het nodige of to dingen
zou zijn - met name omdat Habermas voorbijgaat aan de crea-
tieve elementen en aan de gerichtheid op het doorbreken van
verstarde opvattingen en verhoudingen die 66k in Nietzsches
filosofie to vinden zijn - zal ik de vraag naar de houdbaarheid
van Habermas' Nietzsche-interpretatie hier laten rusten en mij
concentreren op een ander punt, op het felt namelijk dat deze
Nietzsche-interpretatie, of die nu gerechtvaardigd is of niet,
het sjabloon vastlegt voor zijn evaluatie van het postmodernis-
me in zijn geheel. Het is mij vooral to doen om het feit dat
dit sjabloon tot een ernstige vertekening leidt van de postmo-
dernistische positie, met name omdat het de normatieve inhoud
van die positie aan het oog onttrekt. Dit punt wil ik nu eerst
voor Foucault en vervolgens voor Lyotard nader toelichten.

Geheel in de geest van zijn Nietzsche-interpretatie verwijt
Habermas aan Foucault dat diens kritiek op de sociale weten-
schappen tot gevolg heeft dat waarheid gereduceerd wordt tot
macht, met alle relativistische consequenties van dien, terwijl
bovendien het standpunt van waaruit Foucault die kritiek
formuleert zelf niet meer filosofisch verantwoord kan worden:

"Foucaults genealogische Geschichtsschreibung (ent-
puppt sich) als genau die prasentistische, relativisti-
sche and kryptonormativistische Scheinwissenschaft
die sie niche sein will ... and endet in heillosem
Subjektivismus."6

Volgens Habermas schetst Foucault, net zo'n vertekend beeld
van de moderne maatschappij als Nietzsche. Foucault kan
subjectiviteit alleen maar begrijpen als het resultaat van ge-
welddadige machtspraktijken en zet daarmee volgens Habermas
de positieve normatieve lading van het moderne sub ject-begrip
overboord, een lading die Habermas in zijn meest recente boek,
Nachmetaphysisches Denken geheten, karakteriseert met behulp
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van de begrippen zelfbewustzijn, zelfbepaling en zelfverwerke-
lijking. De normatieve lading die met deze begrippen verbonden
is kan weliswaar volgens Habermas niet adequaat geexpliciteerd
worden in termen van het subject-objectmodel waaraan de
moderne filosofie van Descartes tot en met Kant en Husserl
gekluisterd is. Maar aan die normatieve lading kan en moet met
behulp van nieuwe conceptuele middelen worden vastgehouden,
in plaats van hem samen met het subject-objectmodel overboord
to zetten. Anders belandt men volgens Habermas onvermijdelijk
in het anti -emancipatorische, filosofisch inconsistente en relati-
vistische machtsdenken, waaraan ook Foucault tenslotte in het
voetspoor van Nietzsche ten prooi valt.

Een analoge kritiek heeft Habermas, zij het nauwelijks uitge-
werkt, tegen het postmodernisme van Jean-Francois Lyotard
ingebracht. Postmodernisten proberen zijns inziens to laten zien
dat de ontplooiing van de westerse rationaliteit heeft geleid tot
het tegendeel van wat de Verlichting daarvan hoopte: in plaats
van autonomie afhankelijkheid, in plaats van emancipatie onder-
drukking en in plaats van rationaliteit redeloosheid. Op grond
van deze diagnose zouden zij afscheid nemen van het Verlich-
tingsproject en daarmee ook van de normatieve uitgangspunten,
de emancipatorische mogelijkheden en de positief-utopische
energie die in dat project besloten liggen.7

Zoals gezegd is deze kritiek mijns inziens niet gerechtvaardigd.
Sterker nog: hij, berust op een vervorming van de postmoderne
positie, die mijns inziens samenhangt met de anti- nietzscheaan-
se bril waarmee Habermas de postmodernistische filosofie ken-
nelijk leest. Hij schijnt niet to zien dat de normatieve lading
waar het hem om to doen is juist in het werk van Foucault en
Lyotard in volle omvang aanwezig is, zij het dal; zij ervan
afzien om voor die normatieve lading een filosofische fundering
en een rationele rechtvaardiging to geven. Dat die ' normatieve
lading in het werk van Foucault inderdaad aanwezig is valt niet
alleen op to maken uit het feit dat zijn kritieki algemeen
gelezen wordt als een filosofisch verzet tegen de I heersende
machten, maar valt ook rechtstreeks aan zijn teksten ''\zelf of to
lezen. Met name in Surveiller et punir maakt Foucault voortdu-
rend gebruik van sterk normatief geladen tegenstellirigen zoals
die tussen verticale en horizontale verhoudingen, zien versus
gezien worden en symmetrische versus asymmetrische' verhou-
dingen, culminerend in zijn uitspraak dat gedisciplineerde
individuen altijd objecten van informatie zijn .en nooit subjec-
ten van communicatie.8 Zonder dat hij zich maar ergens expli-
ciet daarover uitspreekt, wordt uit zijn hele betoog duidelijk
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dat hij de gewelddadige asymmetrieen aan de kaak stelt, die via
de panoptische waarheidmacht van de sociale wetenschappen
gecreeerd worden, op basis van een perspectief waarin horizon-
tale, symmetrische en communicatieve relaties impliciet als
normatief wenselijk worden voorgesteld. In verschillende inter-
views schroomt Foucault echter niet om dat normatieve per-
spectief expliciet en onomwonden to formuleren. In Ervaring en
waarheid stelt hij bijvoorbeeld:

"Ik beweer dat de taak van de intellectueel er te-
genwoordig niet in bestaat wetten uit to vaardigen,
oplossingen voor to stellen, to profiteren, omdat hij
daarmee slechts zou bijdragen tot het beter functio-
neren van een machtssituatie die naar mijn mening
juist gekritiseerd moet worden ... Ik bedank ervoor
wetten to maken. Eerder ben ik erop uit problemen
of to bakenen, ze in beweging to zetten en ze in al
hun complexiteit to laten zien, zodat profeten en
wetgevers de mond wordt gesnoerd: al diegenen die
voor en boven de anderen spreken ... Ik wil als
intellectueel niet de moralist of de profeet uithangen.
De massa's zijn, politiek en moreel, meerderjarig
geworden. Zij zijn het die, individueel en collectief
moeten kiezen ... In de maatschappij zelf moeten de
problemen zich wijzigen en de impasses worden
doorbroken. Kortom: weg met de woordvoerders."9

Uit deze citaten wordt mijns inziens duidelijk dat de normatie-
ve lading van het Verlichtingsdenken, zoals die door Habermas
o.a. met de begrippen zelfbepaling en zelfverwerkelijking wor-
den aangeduid, niet alleen bij Foucault in volle omvang terug
to vinden is, maar in zijn werk zelfs nog geradicaliseerd wordt,
omdat Foucault alle vormen van asymmetrie bestrijdt, ook nog
die tussen de verlichter en degenen die verlicht moeten worden.

Datzelfde geldt in nog hogere mate voor het werk van Jean
Frangois Lyotard, in wiens filosbfie het begrip rechtvaardigheid
zelfs een centrale plaats inneemt. Net als Foucault is het
Lyotard uiteindelijk to doen om het aan de orde stellen van
geweld en uitsluiting juist in die gevallen waar gesuggereerd
wordt dat van geweld en uitsluiting helemaal geen sprake is.
Dat geldt niet alleen voor zijn analyse van de grote verhalen
en van de terreur die in naam daarvan gerechtvaardigd wordt,
maar met name ook voor zijn filosofische hoofdwerk, Le Dif-
ferend. In dit fascinerende boek probeert: Lyotard aannemelijk
to maken dat elke talige ordening van de werkelijkheid tot
uitsluiting leidt. Een taal, stelt hij, bestaat uit afzonderlijke
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eenheden, frasen, die volgens bepaalde regels en met bet oog
op bepaalde doeleinden aan elkaar gekoppeld worden. Maar in
principe laat iedere frase een groot aantal verschillende vormen
van aankoppelen toe. Op de vraag 'hoe gaat bet met U' kan ik
niet alleen antwoorden, 'goed, dank u', maar ook 'dat gaat u
niets aan', of ik kan me grommend afwenden of de ander
vloekend een muilpeer verkopen of hem wenend in de armen
vallen, enzovoort. Koppelingen tussen frases zijn volgens Lyo-
tard principieel contingent. Geen enkele frase determineert de
aard en de vorm van de frase die daarop volgt. Natuurlijke
talen zijn echter opgebouwd uit een aantal specifieke frasenor-
deningen en uit dicourssoorten, die juist wel erop gericht zijn
om de inhoud van mogelijke aankoppelingen van to voren vast
to leggen. Een simpel voorbeeld is bet wetenschappelijke dis-
cours, dat gericht is op de produktie van ware kennis en
daarom slechts frasen toelaat die voldoen aan de regels van de
cognitieve frasenordening, met als gevolg dat normatieve of
emotionele aankoppelingen binnen bet wetenschappelijke dis-
cours bij voorbaat uitgesloten zijn. Het punt waar bet Lyotard
om gaat is dan dat iedere concrete aankoppeling de overwinning
betekent van een specifieke discourssoort, omdat door iedere
aankoppeling andere mogelijke aankoppelingen, beantwoordend
aan andere ordeningsregels en gericht op een ander doel,
uitgesloten worden. Met iedere koppeling van frases is zodoende
in principe een differend, een strijdigheid in bet geding. Onder
een strijdigheid verstaat Lyotard de situatie waarin een bepaal-
de vorm van onrecht niet geformuleerd kan worden in termen
van heersende discourssoorten. Het dramatische voorbeeld dat
Lyotard aan bet begin van Le Differend geeft van gen dergelij-
ke strijdigheid betreft de claim van de Franse historicus Fau-
risson, die ontkent dat de Duitse gaskamers bestaan hebben,
omdat hij Been ooggetuigen heeft kunnen vinden die tegenover
hem van bet bestaan van de gaskamers hebben willen getuigen.
Hier is sprake van een strijdigheid stelt Lyotard, orndat Fauris-
son hierbij de cognitieve discourssoort als enige legitieme vorm
van aankoppeling op zijn vraag toelaat en voorbij gaat aan de
mogelijkheid dat ofwel de ooggetuigen niet met hem willen
praten, of misschien iiberhaupt niet over de gaskamers willen
praten, of geen woorden hebben om over die verschrikking wat
dan ook to zeggen. Faurissons conclusie dat de gaskamers niet
bestaan hebben negeert de strijdigheid, die hier. potentieel in
bet geding is en vormt zodoende een patent geval van onrecht,
omdat bet de aard van mogelijke aankoppelingen bij voorbaat
vastlegt en andere, hem onwelgevallige koppelingen uitsluit.
Alle talen zijn volgens Lyotard doortrokken van dergelijke
vormen van geweld en uitsluiting. Het is aan de literatuur en
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aan de filosofie om voor het onrecht dat met die strijdigheden
gemoeid is nieuwe uitdrukkingsvormen to vinden, om stem to
geven aan strijdigheden, ook al is het onmogelijk om daarmee
het onrecht als zodanig uit de wereld to bannen.

Uit deze oppervlakkige aanduiding van Lyotards betoogtrant in
Le Differend komt als duidelijk naar voren in welke mate
Lyotard schatplichtig is aan de normatieve lading van het
Verlichtingsproject, ook al neemt hij ongetwijfeld op tal van
andere punten afscheid van centrale vooronderstellingen van
het Verlichtingsdenken. De oproep echter om uitdrukkingsmoge-
lijkheden to vinden voor vormen van onrecht die binnen be-
staande discourssoorten niet geformuleerd kunnen worden,
getuigt mijns inziens geenszins van een afscheid van de norma-
tieve lading van het Verlichtingsdenken, maar eerder van een
radicalisering daarvan. Wanneer we bijvoorbeeld Lyotards analy-
se van strijdigheden vergelijken met de categorische imperatief
van Kant, dan roept Lyotard ons op om nog veel verder to
gaan dan to onderzoeken of onze handelingsregels als algemene
wet zouden kunnen gelden die door alle betrokkenen zou kun-
nen worden onderschreven. Lyotard roept ons zelfs op om ons
to realiseren dat iedere algemene wet de geldigheid van een
bepaald idioom vooronderstelt en vastlegt, dat principieel
ontoereikend is om alle vormen van onrecht to thematiseren.
Geen enkele ethische imperatief kan ontsnappen aan strijdighe-
den, aan het uitsluiten van nog niet articuleerbaar onrecht.
Rechtvaardigheid kan niet in termen van universaliteit gedacht
worden, maar wordt nog radicaler geformuleerd als permanente
openheid voor strijdigheden en de ontspanning om daar stem
aan to geven.

Op grond van het voorafgaande meen ik to mogen concluderen
dat Habermas' afwijzing -van het postmodernisme als een anti-
emancipatorische filosofie, als een "nihilistische Entleering der
Moderne", ongefundeerd is. Habermas gaat ten onrechte voorbij
aan de radicale normatieve lading van zowel Foucaults positie
als die van Lyotard. Gehinderd door het verkennende sjabloon
van zijn Nietzsche-interpretatie ziet hij niet dat in het post-
modernisme eerder aanknopingspunten to vinden zijn voor een
radicalisering van de normatieve inhoud van het Verlichtings-
denken dan voor een definitief afscheid daarvan.

Wanneer deze voorstelling van zaken hout snijdt, rijst de vraag
waarin dan wel het verschil tussen Habermas' positie en die
van de postmodernisten bestaat. Een van de belangrijkste
verschillen tussen hun posities, die door het bovenstaande
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onverlet wordt gelaten, betreft hun analyse en evaluatie van de
maatschappelijke betekenis van wetenschap en techniek. lets
breder geformuleerd: het verschil betreft in het bijzonder hun
inschatting van de emancipatorische mogelijkheden die geboden
worden door de westerse rationaliteit, zoals belichaamd in
natuurwetenschap en techniek, in sociale wetenschappen en
geesteswetenschappen en in de filosofie.10 Hier staan hun
opvattingen inderdaad lijnrecht tegenover elkaar, aangezien
Habermas met grote kracht het emancipatorische potentieel van
de wetenschappen verdedigt en de nadruk legt op de positieve
bijdrage die zij, onder bepaalde voorwaarden, kunnen leveren
aan de bevrijding uit materiele ellende en uit machts- en
afhankelijkheidsverhoudingen, terwijl de postmodernisten daar-
tegenover zonder uitzondering de maatschappelijke dominantie
van natuurwetenschap en techniek enerzijds en sociaalweten-
schappelijke expertise anderzijds negatief beoordelen en in
termen van macht en uitsluiting analyseren.

Hier is zonder meer sprake van een diepe kloof tussen Haber-
mas en de postmodernisten, maar tegelijkertijd bestaat er juist
op dit punt over en weer de mogelijkheid voor correctie en
voor zinvolle kritiek. Voor de positie van Habermas geldt m.i.
in dit opzicht dat hij zich veel meer zou moeten aantrekken
van de postmodernistische kritiek op de wetenschappelijke
rationaliteit dan hij tot nu toe heeft gedaan. Waar hij zich in
zijn vroegere werk met name in zijn analyses uit de jaren
zestig, bijzonder kritisch opstelde tegenover de technisch-
wetenschappelijke rationaliteit, schildert hij in zijn latere werk,
met name in de Theorie des kommunikativen Handelns eerder
een rooskleurig beeld van de wetenschappen. Die worden name-
lijk als onderdeel van de leefwereld geanalyseerd en daarmee
primair in de invloedssfeer van het communicatieve handelen
geplaatst. Daarmee verontachtzaamt hij de inschakeling van
wetenschap en techniek in de dyamiek van het kapitalistische
produktieproces en gaat hij met name ook voorbij aan de rol
die de sociale wetenschappen spelen in de kolonisering van de
leefwereld. Op dit punt kan Habermas m.i. nog heel wat leren
van postmodernistische analyses, met name van Foucaults
schildering van de disciplinerings- en normaliseringsprocessen
waarin de sociale wetenschappen vanaf hun ontstaan verwikkeld
zijn. Niet alleen zijn economen, organisatiesociologen, bedrijfs-
psychologen en marketing- en mediadeskundigen op grote schaal
betrokken bij het beheer en de uitbouw van de kapitalistische
produktiewijze, bij het vergroten van de 'performativiteit' van
het systeem zoals Lyotard zegt. Bovendien spelen de sociale
wetenschappen een centrale rol in de disciplinering en de
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normalisering die plaatsvinden in het overgangsgebied tussen
systeem en leefwereld, waar de uitwisselingsrelaties tussen deze
maatschappelijke domeinen gestalte krijgen. Die relaties worden
door Habermas geanalyseerd aan de hand van vier rollen - die
van werknemer, consument, client en staatsburger - die de
kanalen bieden voor de input- outputrelaties tussen systeem en
leefwereld, en daarmee ook de ingang voor de kolonisering van
de leefwereld door het economische en het politieke systeem.
Habermas analyseert die kolonisering primair in termen van de
verdringing van het communicatieve handelen door de media
macht en geld. Kolonisering van de leefwereld neemt echter
mijns inziens evenzeer de gedaante aan van de strategische
vervorming en uitholling van communicatieve processen op basis
van sociaalwetenschappelijk gelegitimeerde schijncommunicatie.
Elementaire voorbeelden daarvan worden geboden door de
reclame en door de volstrekte uitholling van de politieke me-
ningsvorming die mede teweeg gebracht wordt door de weten-
schappelijk geschoolde communicatiedeskundigen en marketing-
specialisten in dienst van de grote politieke parti jen. Maar
hetzelfde geldt voor de huisarts die valium voorschrijft als
medische hulp bij stress en huiselijke spanningen, of voor de
schoolpsycholoog of pedagoog die bijdraagt aan de panoptische
bewaking en disciplinering van leerlingen in het onderwijssys-
teem.

Dit laatste voorbeeld is het waard om iets verder uit to wer-
ken, omdat het rechtstreeks van belang is voor de evaluatie
van het project van de vredespedagogie.
Bezien door de bril van Foucaults machtsanalyse vormt het
schoolsysteem het voorbeeld bij uitstek van een panoptische
diciplineringsmachinerie. De school presenteert zichzelf in de
eerste plaats als een communicatieve institutie, waar steeds
nieuwe generaties binnengeleid worden in de cultuur en in de
normen en waarden van de moderne maatschappij en waar zij
bovendien de kennis en de vaardigheden verwerven om zich
maatschappelijk to kunnen ontplooien en een beroep to vinden
dat bij hun mogelijkheden past. Maar achter dergelijke preten-
ties gaat volgens Foucault en de zijnen een heel andere werke-
lijkheid schuil, de werkelijkheid namelijk dat het schoolsysteem
leerlingen voorbereidt op een leven als gedwee en passief
staatsburger en vooral ook op een leven als produktieve en
volgzame arbeidskracht. Dat gebeurt door een minitieuze
controle van de tijdsbesteding van leerlingen en door een
strikte ordening van hun individuele lichamen in de ruimte van
het klaslokaal en het schoolgebouw, gericht op het minimalise-
ren van horizontale relatie en op het vestigen van een complex

85



stelsel van verticale relaties waarin de individuele leerling
maximaal zichtbaar wordt gemaakt en waarbinnen zijn of haar
prestaties voortdurend gemeten worden, zodat de leerlingen in
een gecompliceerd stelsel van hoog-laag schalen ondergebracht
kunnen worden en, aldus gesorteerd, over de verschillende
beroepsgroepen verdeeld kunnen worden. Op deze manier wor-
den in het schoolsysteem specifieke systeembehoeften veilig
gesteld onder de dekmantel van communicatieve processes -
tussen leraren en leerlingen, schoolpsychologen en probleem-
leerlingen, pedagogen en ouders, enzovoorts - die in schijn
uitsluitend op het belarig van de individuele leerling zijn ge-
richt, maar die in werkelijkheid geinstrumentaliseerd zijn ten
behoeve van niet ter discussie staande systeemimperatieven.11

Het punt waar het bij deze schetsmatige opmerkingen om gaat
is dus dat de sociale wetenschappen op velerlei manieren inge-
schakeld zijn bij de kolonisering van de leefwereld. Kort sa-
mengevat leveren zij een actieve bijdrage aan de voortdurende
produktie van werkwillige arbeiders, gretige consumenten,
afhankelijke clienten en passieve staatsburgers.
In dit licht gezien dient zonder twijfel het min of meer roos-
kleurige beeld dat Habermas schetst van de rol die de sociale
wetenschappen spelen in de moderne maatschappij, met behulp
van poststructuralistische en postmoderne inzichten herzien en
bijbesteld to worden.
Maar omgekeerd geldt m.i. evenzeer dat het postmoderne per-
spectief op een belangrijk punt gecorrigeerd kan worden op
basis van Habermas' theorie van het communicatieve handelen.
Ik denk hier met name aan Habermas' these dat de moderne
wetenschap en de filosofie 66k de dragers zijn vain praktische
leerprocessen. Daarmee doelt Habermas op leerprocessen die
niet gericht zijn op een grotere beheersing van natuur en
maatschappij, maar integendeel gericht zijn op het, totstandko-
men van meer symmetrische communicatieve verhoudingen,
leerprocessen kortom die berusten op de "fehlbaren and immer
wieder miJlingenden kooperativen Anstrengung, die Leiden
versehrbarer Kreaturen zu mildern, abzuschaffen oder zu ver-
hindern", zoals Habermas het in zijn meest recente b6' ek formu-
leert.12 Op dit punt is m.i. sprake van een lacune
in het postmoderne , denken, ja zelfs van een verregaande
eenzi jdigheid in hun interpretatie van de moderne v ptenschap-
pen en de filosofie. Postmodernisten als Foucault en Lyotard
zijn namelijk niet in staat om de weerklank die ze pelf onder-
vinden binnen de sociale wetenschappen to verklaren, laat staan
to verantwoorden. Binnen het kader van hun grondbegrippen is
geen plaats voor het praktische leerproces dat door hun eigen
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werk een stapje verder wordt gebracht. Daaruit blijkt m.i. dat
hun conceptuele kader op een essentieel punt to arm en to
beperkt is. De historische realiteit van de praktische leerpro-
cessen die eveneens, op hoe bescheiden schaal ook, plaatsvinden
binnen de sociale wetenschappen en de filosofie, kan binnen het
postmodernistische perspectief niet verantwoord, ja zelfs niet
gedacht worden, ook al leveren postmoderne denkers als Fou-
cault en Lyotard in feite en actieve bijdrage aan die leerpro-
cessen.

CONCLUSIE

Daarmee kom ik toe aan de conclusies van mijn verhaal, die ik
in drie afsluitende stellingen wil samenvatten.

1. Op grond van het voorafgaande worden we m.i. niet tot de
conclusie gedwongen dat het postmoderne denken de dood-
steek betekent voor het idee van een vredescultuur en een
daarop gerichte vredespedagogiek, met name omdat het
postmodernistische perspectief, in ieder geval in de variant
die door Foucault en Lyotard wordt uitgedragen, zelf
verworteld is in normatieve noties die sterk verwant zijn
met het perspectief dat door vredespedagogen wordt uitge-
dragen.

2. Wel moeten we concluderen dat de kritiek van postmoder-
ne huize onze blik scherpt, en dient to scherpen, voor het
geweld dat juist ook via emancipatorisch bedoelde activi-
teiten uitgeoefend kan worden.

Dat geweld kan in de eerste plaats de vorm aanne-
men van pedagogische medeplichtigheid aan een
panoptisch en disciplinerend onderwijssysteem. Vre-
despedagogen kunnen bijvoorbeeld niet zondermeer de
realisering van hun eigen doeleinden binnen het
bestaande schoolsysteem nastreven, bijvoorbeeld via
speciale lespakketten, omdat zij zichzelf op die
manier een plaats geven in een institutionele context,
die zelf gebaseerd is op de verticale communica-
tiestructuren waartegen vredespedagogen zich juist
zeggen to verzetten.
In de tweede plaats kan dat geweld de vorm aanne-
men van de pretentie dat de vredespedagogie in staat
is rationeel gefundeerde en wetenschappelijk verant-
woorde waarheden over onze situatie uit to dragen,
die een universele betekenis hebben. Uit de analyses
van Foucault en met name van Lyotard volgt de
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conclusie dat alles wat we met emancipatorische
intenties kunnen zeggen op voor ons zelf ondoorzich-
tige wijze mede deel zal hebben aan datgene wat we
juist uit willen bannen. In een maatschappij die
doortrokken is van geweld is het onvermijdelijk dat
iedere specifieke formulering van een algemeen
fundament voor praktische leerprocessen mede door
dat geweld beinvloed zal zijn en zodoende de beoog-
de universaliteit niet adequaat zal kunnen realiseren.
Daarmee is het echter geenszins bij voorbaat zinloos
geworden om datgene wat men nastreeft en waar
sommigen soms ook gedeeltelijk in slagen - namelijk
binnen de bestaande wetenschappen en de filosofie
een bi jdrage leveren aan praktische leerprocessen-
met zo algemeen en zo rationeel mogelijke argumen-
ten to verantwoorden en filosofisch to verankeren.
Dat is niet alleen mogelijk, maar nodig ook, gezien
het feit dat de westerse cultuur niet alleen door
interne gewelddadigheid gekenmerkt wordt, maar ook
op wereldschaal primair haar gewelddadige kanten
heeft geexporteerd. Er is onmiskenbaar sprake van
een slechte universaliteit van de westerse cultuur.
Maar daartegenover kunnen en moeten we ook opko-
men voor de verzoenende, niet gewelddadige elemen-
ten en potenties die de moderne cultuur 66k bevat
en die we zonder to blozen, zowel intern als extern
kunnen voorleggen als essentiele en in potentie
universeel relevante inzichten en ideeen, zoals die
onder andere gestalte hebben gekregen in de noties
van vrijheid, gelijkheid en broederschap, van zelfbe-
paling en zelfverwerkelijking in het kader'll van sym-
metrische en horizontale communicatieve iverhoudin-
gen.

3. Het voorafgaande betekent tenslotte dat het emancipatori-
sche Verlichtingsproject en het daaraan ontsprQten idee
van en vredescultuur en een vredespedagogie ten diepste
ambivalent zijn en slechts clan aan de eigen, intenties
trouw kunnen blijven indien zij die ambivalentie,, voortdu-
rend boven tafel weten to houden, zowel wat de inhoud
van de eigen boodschap betreft, als met betrekkin tot de
vorm en de institutionele kaders waarbinnen die boodschap
uitgedragen wordt.
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Discussie met de inleiders
R. Aspeslagh (voorzitter)

Vraag
Vredespedagogen komen met een humane norm of wel een ethi-
sche premisse. Lennart Vriens vertaalt dat in de woorden van
Albert Schweitzer: "Eerbied voor het leven." Maar wat moeten
we met deze ethische premisse, in hoeverre is dat wat anders
dan de ethiek die. impliciet of expliciet ook in het nationaal-
socialisme besloten lag? Het lijkt me heel moeilijk om de
ethische premisse van vredespedagogiek zodanig to expliciteren
dat er niet opnieuw misverstanden kunnen ontstaan.
Hoe kunnen we voorkomen dat de ethische premisse van de
vredespedagogiek verkeerd zou kunnen worden uitgelegd, zoals
ook in de ti jd '40-'45 is gebeurd?

Lennart Vriens
De vraag bevat naar mijn idee een aantal verschillende elemen-
ten. De eerste subvraag, als ik hem even wat analytisch behan-
del, is: hoe kun je zo'n algemeen principe als "Eerbied voor het
leven", toespitsen en hoe geef je dat vorm in de praktijk van
het leven in allerlei situaties?
Een tweede punt dat je naar voren brengt, is: hoe voorkom je
dat datgene wat je propageert verkeerd begrepen en misbruikt
wordt?
Het derde punt is de vraag: wat is het verschil tussen mijn
uitgan.gspunt en de voorbeelden die je noemde?
Voor wat betreft het eerste punt: een lezing van minder dan
een uur maakt een selectie noodzakelijk. Ik heb een beetje
proberen aan to geven dat die ethische premisse die ik naar
voren breng, alleen maar richting gevend is in verbinding met
de potentie van mensen om verantwoordelijkheid op zich to
nemen en dat betekent dat men zorg wilt dragen voor het
leven, voor het behoud van het leven en noem maar op. Dat
kun je dus op diverse manieren invullen. Welke invulling dit
precies moet zijn, daar wil ik me nou net niet aan wagen; wat
dat betreft kijk ik uit voor de postmodernisten, want die zeg-
gen dan onmiddellijk dat ik de toekomst wil gaan bepalen en
dat kan. dus niet. Je ontkomt er niet aan dat je concrete in-
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vullingen overlaat aan mensen in die situaties waarin ze ze
moeten invullen. Wat je wel kunt gebruiken is de kritische
functie van een vredespedagodiek, een vredeswetenschap. Je
houdt dus oog op hoe die principes worden ingevuld en je gaat
na of de afleidingen kloppen, er binnen vallen of niet, en
waarom wel, of waarom niet. Zouden er dus naar mijn idee
verkeerde afleidingen zijn van zo'n principe als "Eerbied voor
bet leven" en zou dat onoverkomelijk blijken, dan moet je je
algemene premisse gaan bi jstellen. Maar dat idee heb ik nog
niet. Ik denk wel dat je datgene moet doen wat ik heb gedaan
in combinatie met de antropologie van de hoop (zie mijn proef-
schrift), waarin ik probeer uiteen to zetten hoe de discussie
over deze zaken gevoerd moet worden. Namelijk op bet indivi-
duele niveau, op bet niveau van de relaties tussen mensen,
maar ook op bet niveau van structuren waar je dus voor de
voetangels en de klemmen komt to staan. Want dan blijkt heel
vaak - zo zit bet (even nu eenmaal in elkaar - dat datgene dat
op bet niveau van bet individu gebeurt, niet altijd hetzelfde is
als op bet niveau van de structuren. Ik vind een belangrijk
punt dat je vanuit de ethiek kunt zeggen dat structuren in
principe zich niet als een ongelegitimeerd hoger belang t.o.v. de
mensen die die structuren maken, mogen presenteren. M.a.w.
waar structuren beslissingen nemen over mensen, over de posi-
tie van mensen, dient met ontzettend grote zorgvuldigheid to
werk worden gegaan.
Nu die vraag van jou: hoe voorkom je misverstanden? Ik weet
bet eigenlijk niet. Ik heb eerlijk gezegd niet bet idee dat een
norm als die van Albert Schweitzer "Eerbied voor bet (even",
snel verward zal worden met wat bet nationaal-socialisme naar
voren bracht. Die hadden bet dan wel over de kwaliteit van bet
leven, maar dat kwam toch heel duidelijk voort uit een sociaal-
darwinistisch standpunt en op basis van een aantal hoogst aan-
vechtbare biologische theorieen.
Sorry, maar Schweitzer redeneert vanuit een ethiek en vanuit
een totaal ander denkkader, dus daar ben ik eigenlijk niet zo
bang voor. Je zou hoogstens kunnen zeggen dat we inmiddels
ervaring hebben, met veel pijn en met veel tranen en bloed,
hoe bet in bepaalde tijden gelopen is.
Als je zegt, hoe voorkom je dat, dan denk ik dat bet belang-
rijk is om in ieder geval kinderen to leren hoe die zaken ont-
staan zijn en om ze een duidelijk historisch besef mee to ge-
ven.
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Jos de Mul
In alle drie de lezingen is naar voren gekomen dat een van de
grote problemen van de moderniteit komt vanuit het verlich-
tingsdenken: het idee dat de mens alles kan beheersen, dat het
in het vermogen van de mens zou liggen om de natuur en ook
zijn cultuur volledig naar zijn hand to kunnen zetten. Dat is
een denken geweest dat ook bv. in het nationaal-socialisme
bijzonder sterk was, juist door ingrijpen op biologisch vlak. Ik
zou me willen afzetten tegen Harry Kunneman die zei dat Hei-
degger geen ethiek zou bieden. Ik denk juist dat het belang
van Heidegger erin ligt dat hij op een heel fundamentele ma-
nier deze problemen heeft proberen to doordenken. "De gela-
tenheid" waar hij over spreekt, daar zit ook in:' "iets laten
zijn". Ik denk dat wanneer je zou proberen een dergelijk ethos
in praktijk to brengen, zo'n houding heel moeilijk misbruikt zou
kunnen worden. Want misbruik vooronderstelt altijd al een be-
paald gebruik wat je voorop gesteld hebt. Ik denk wel dat
mocht je al van misbruik van zo'n ethos spreken, dat dat voor-
al erin zou kunnen liggen dat mensen dat zouden opvatten als
passiviteit in de zin van "gelatenheid" kan betekenen dat je
alles maar over je heen moet laten komen zoals het in de ge-
schiedenis gebeurt. Ik denk niet dat "gelatenheid" op die manier
moet worden opgevat. Het is juist ook een ethische oproep om
beheerstheid to betonen voor de mens en niet gericht op be-
heersen. Ik denk dat dat ook een morele grondcategorie is die,
als je die als zodanig interpreteert, toch heel moeilijk misbruikt
zou kunnen worden.

Reactie uit de zaal
Ik probeer me die beheerstheid gevoelsmatig wat duidelijker to
krijgen. Voor de tijd dat die filosoof sprak, was er toen een
soort uitgangspunt van het "Heer en Meester zijn over natuur
en wereld". Moet het dan nu worden tot een "beheerstheid"?

Jos de Mul
Heidegger plaatst tegenover het beheersingsdenken het inzicht
dat de mens de eindigheid van zijn vermogens moet inzien en
ook de pretentie moet opgeven die in het Verlichtingsprogram-
ma belichaamd zijn, namelijk de werkelijkheid volledig naar zijn
ideeeen to kunnen vormen. Juist omdat de negatieve gevolgen
die dat met zich meebrengt vaak de positieve verre overtreffen.
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Vraag
Dat begrijp ik wel, maar ik zit toch met het soort zinnebeeldi-
ge gevoel dat ik bij die "heer" krijg. Met vrouw-zijn zou het
weinig to maken kunnen hebben, denk ik. Het is meer beheerst-
zijn, in de zin van heer-zijn.

Jos de Mul
De reden om dat woord 'beheerstheid' to gebruiken, is omdat
het aanknoopt bij het woordgebruik van het modernisme: "het
beheersen" en daarom heb ik geprobeerd om vanuit diezelfde
stam, hetzelfde woord, aan to geven wat het alternatief zou
kunnen zijn: "beheerstheid". Ik had daarbij geen enkele keer de
man/vrouw- tegenstelling in mijn achterhoofd en ik geloof ook
niet dat die daaraan inherent zou zijn.

Reactie
Nee, maar het punt is natuurlijk toch wel wat er in de taal
binnen sluipt. Ik heb de hele dag voile baden over me heen
voelen (open, waarbij ik het gevoel kreeg dat het dus altijd
maar weer ging over reflectie, over denken, over opvoeden.
Zelfs daar waar het over het "zelf" ging, miste ik toch de hele
ti jd iets wat to maken heeft met - noem het dan maar - spiri-
tualiteit; de wijsheid van het hart, iets waarin de adem to be-
luisteren valt van liefhebbende mensen die met een generatie
van kinderen in gesprek zijn, zonder dat ze zeker weten wat
ze moeten antwoorden, maar we] weten dat ze ergens op kun-
nen terugvallen.
Ik weet niet of je dat postmodern zou moeten noemen of zo,
geen idee van.

Harry Kunneman
Ik wil er best wat op zeggen, maar ik vrees dat dat niet erg
positief is. Ik wantrouw dat nogal. Ik begrijp uw intentie,
maar de stem van het hart en de adem van liefhebbende men-
sen heeft toch ook in de geschiedenis en de traditie al behoor-
lijk wat rotzooi teweeg gebracht. De stem van het hart is, wat
mij betreft, geen enkele garantie voor zoiets als minder gewel-
dadige relaties tussen mensen. Er zijn denk ik zonder enig pro-
bleem voorbeelden to vinden van ouders die recht uit hun hart
hun kinderen een koers opgestuurd hebben die volstrekt mis is
gegaan. "Kindje trouw toch met die jongen want je toekomst
moet zeker zijn". Recht uit het hart. Volstrekt met emotionele
inzet van de hele persoon. Ik wantrouw eigenlijk heel erg de
stootrichting van precies datgene dat u mist. Dat u het bij mij
mist, is dus heel opzettelijk. Ik geloof dat Lyotard gelijk heeft
als hi j zegt: Het is essentieel om er stem aan to geven, om er
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woorden aan to geven, om er een idioom voor to vinden dat
zich met andere idiomen kan verstaan en dat met name daarin
dus ook zijn waarde kan bewijzen. Daarom wantrouw ik de
stem van het hart of de stilte in de open plek die als het ware
buiten de cultuur om ons rechtstreeks toegang geeft tot datge-
ne waar het echt om gaat, precies omdat het zich aan kritiek
en discussie onttrekt.

Vraag
Je zou je kunnen voorstellen dat wanneer de vredespedagoog of
de ouder nu eens even stil is en de eigen "grote verhalen" tot
zwijgen laat komen, dat er dan misschien wel eens een verhaal
van een kind zou kunnen beginnen, zodat er dan misschien een
ander soort, "kleine", verhalen zouden kunnen beginnen, waarin
niet de helden van de oude sprookjes, niet de helden van de
juffrouw en de meester op school voorkomen, maar de helden
van de kinderen zelf. In die richting heb ik het wel bedoeld.

Lennart Vries
Ik denk dat ik dat voor een deel kan onderschrijven. Natuur-
lijk, in de opvoeding vindt een dialoog plaats en een dialoog
betekent in ieder geval ruimte laten. Ruimte laten voor elkaar,
ruimte laten ook voor kinderen. Dus ook als opvoeder luisteren
naar de verhalen van de kinderen. Het betekent niet dat de
opvoeder zelf geen verhaal mag meebrengen. Dat is gewoon on-
mogelijk. Een opvoeder brengt zichzelf mee en dus ook zijn
verhaal. Ik denk juist dat in het gesprek over die verhalen de
opvoeding tot stand komt. Wat wij hier eigenlijk gedaan heb-
ben, is niet zo zeer een verkenning van wat kinderen mogelijk
aan verhalen meebrengen. Het is het verhaal van ons zelf; het
verhaal van ons zelf over vredescultuur, het verhaal van onze
worsteling om zo'n vredescultuur to vinden, het verhaal van
hoe je als volwassenen verder kan, samen met de kinderen,
omdat je in feite zo houdt van je kinderen en hen de toekomst
ook geeft, ook gunt. Het ligt een beetje in de aard van het
thema dat een aantal van de zaken die u naar voren brengt,
niet zo expliciet naar voren zijn gekomen. Ja natuurlijk: com-
municatie, dialoog, dat gebeurt met een hart.
Hou in de gaten dat het hart, de ratio en het verstand niet
volkomen gescheiden zijn. De ratio heeft niet op alle fronten
het laatste woord maar die ratio moet wel zijn kritische functie
blijven vervullen, want anders kom je in de absurditeiten die
kennelijk geen legitimatie nodig hebben omdat ze uit het hart
komen en dat is in de opvoeding, denk ik, fout.
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Jos de Mul
Twee opmerkingen. Een hele korte over de helden van de kin-
deren. Ik sluit enigszins aan bij wat Harry Kunneman zegt: Je
schetst een heel positief beeld. Ik denk dat dat in veel geval-
len ook heel terecht is. Maar de helden van de kinderen heten
tegenwoordig vaak superman en dergelijke. Ik denk dat wat dat
betreft de 'wereld van het kind` niet altijd ook een garantie is
voor een betere wereld. De cultuur neemt zijn aanvang al heel
erg vroeg in het kinderleven. Als je alleen maar denkt aan de
invloed van de televisie op de kinderziel.
Op het tweede punt wit ik misschien een wat meer positief
antwoord op geven. Je had het ook over emoties, over de taal
van het hart. Als je nu het werk van Heidegger leest zoals
'Sein and Zeit, waar ik over sprak, dan zie je dat Heidegger
nu juist uitgaat van hele concrete menselijke emoties en erva-
ringen. Een ervan die hij noemt is de ervaring van de angst.
Het staat heel centraal in dit werk. De angst is er in feite een
voortvloeisel van dat de mens 'een kan zijn'. Een mens heeft
altijd nog niet gerealiseerde toekomstige mogelijkheden. Dat
'kunnen zijn' heeft ook een uiterste consequentie en dat is de
dood: het niet meer zijn. Dat is wat hij aanduidt als een exis-
tentiele angst die je kunt ervaren als je je bezint op je be-
staan. Het punt is nu volgens Heidegger dat mensen vaak dat
idee ontvluchten en daardoor een oneigenlijk bestaan leven. Je
gaat dan aan deze mogelijkheid voorhij. Ik denk dat ook in het
geval van bewapeningswedloop, die een enorme bedreiging voor
het levee vormt niet veel mensen daaraan voorbij gaan. Ik
denk, en daar is voor mij Heidegger op het vlak van emoties
belangrijk geweest, dat wanneer je werkelijk die gedachte pro-
beert toe to laten, dat ook een engagement kan opleveren, bv.
om to participeren in de vredesbeweging. Dat doe je wanneer je
werkelijk toelaat om die uiterste mogelijkheid die we in onze
cultuur hebben opgebouwd to overdenken. In die zin laat je dan
ook je hart spreken. Die emotie is daar een heel belangrijk
aspect van.

Vraag
Wat Lennart Vriens bedoelt met eerbied voor het leven kan ik
dat onderbrengen bij het estheticisme van Heidegger? Ik richt
me tot Jos de Mul, waar hij dat in verband heeft gebracht met
vredescultuur.

Jos de Mul
Lennart had het over "eerbied voor het leven". Ik denk wat in
de "gelatenheid" van Heidegger speelt nog breder is. "Eerbied
voor het zijn" zou je kunnen zeggen, en dat is niet alleen be-
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loze natuur, eerbied voor dat wat is. Wat het esthetische in
belangrijke mate onderscheidt van het theoretische en het
praktische denken, het wetenschappelijke en het morele denken,
is dat wanneer we een esthetische ervaring hebben, we er niet
op gericht zijn datgene wat de ervaring oproept to beheersen.
Een esthetische ervaring is louter behagen scheppen in dat wat
is omwille van het voorwerp van behagen zelf en ik denk dat
daarin een verbinding ligt met de morele houding de ander als
doel op zich to respecteren.

Harry Kunneman
Ik wil graag bij uw vraag aanhaken door aan Jos de Mul voor
to leggen of de "gelatenheid" opgeladen als "eerbied voor alles
wat is" toch ook niet de uiterste tolerantie betekent t.o.v.
leefvorm en onrecht die vanuit het verlichtingsdenken nu juist
als het grote probleem gelden. De problematiek die je bv. bij
Rorty terugvindt is dat als we alle taalspelen in hun eigen
waarde moeten laten dat we toch uiteindelijk het fascistische
taalspel een plaats onder de zon moeten geven. En ik zou dus
zeggen dat het conceptuele kader wat je nu naar voren ge-
bracht hebt principieel to arm is om vanuit gelatenheid nog zo
iets to kunnen denken als protest tegen iets wat er ook is nl.
geweld, onrecht, onderdrukking, uitsluiting, en de daarbij be-
horende levensvormen.

Jos de Mul
Ik zou bijna jouw woorden kunnen herhalen die je naar aanlei-
ding van Foucault sprak, die evenmin een normatief kader wil
schetsen, maar toch ook wel wel heel duidelijk vanuit een
morele gezindheid, een morele passie, spreekt. Ik denk ook
wanneer we de werken van Heidegger lezen waarin hij de
moderniteit analyseert, je kan zien dat dat vanuit een heel
duidelijk engagement gebeurt. Je kunt zeggen: je hebt dan geen
standaard om to oordelen! Maar die heb je toch wel. Het zijn
toch immers juist die uitingen van de moderne cultuur die in-
druisen tegen het "laten zijn" van andere mensen en zaken
waar je kritiek op uitoefent. Dat is toch ook de inzet van het
werk van Heidegger wanneer hij de moderniteit analyseert?

Harry Kunneman
Maar dat volg ik dan niet meer, want vanuit welk standpunt
kun je dan die kritiek uitoefenen als je zegt: Ik moet ze juist
laten zijn". Dan moet je ze dus toch ook laten zijn wat ze
zijn.
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Jos de Mul
Nee, hier heb je juist het fundamentele punt van de discussie
tussen het modernisme en het postmodernisme. Het modernisme
heeft altijd getracht een uiteindelijk moreel fundament to geven
om zaken to kunnen rechtvaardigen. Het inzicht in de historici-
teit van de mens, d.w.z. het feit, dat we altijd al in deze
wereld zijn, impliceert dat er niet zo iets bestaat als een abso-
lute maatstaf buiten iedere geschiedenis om, waarmee we de ge-
schiedenis kunnen beoordelen. Dat is ons eenvoudigweg niet ge-
geven.

Lennart Vriens
Ik wilde toch een klein punt aan de orde stellen: eerbied voor
het leven; eerbied voor wat is: dat betekent natuurlijk niet dat
datgene wat is daarmee ook in die vorm zoals het is voor ge-
geven aangenomen hoeft to worden. Ik gebruik wel eens als een
belangrijke vredeswaarde: "kritische solidariteit", bv. met men-
sen uit de derde wereld. Waarom zeg ik niet zonder meer "soli-
dariteit"? Want dat wordt er vaak van gemaakt, omdat solidari-
teit niet betekent de ander zonder meer accepteren zoals hij is,
maar vooral omdat hij de betere mogelijkheden in zich heeft.
Laatst werd ik geconfronteerd met de bespreking van mijn
proefschrift waarin gesteld werd: "Waar is meer solidariteit dan
in het leger tijdens oorlogstijd". En dat is natuurlijk onzin.

Harry Kunneman
Als Jos zegt: "Het postmodernisme is het afzien van absolute
maatstaven", dan zeg ik: "Het postmodernisme in jouw Heideg-
geriaanse variant is uiteindelijk het afzien van elke maatstaf"
want als je het zijnde moet laten wat het is dan ben je denk
ik weerloos tegen culturen die bv. al eeuwenlang bepaalde vor-
men van geweld als hun eigenheid presenteren. En voorts ben
je weerloos tegen culturen die de funtie hebben om de moderne
maatschappij tot een groot geheel van beheersing en onder-
drukking to maken. Het is in feite een ongelooflijk simplistisch
generaliserende analyse waarin de hele wetenschap en het hele
Verlichtingsdenken niets anders meer is dan beheersingsdenken.
Bv. in jouw eigen lezing ::guar je zegt: "Zelfs de ethiek wordt
tot utilisme". Nou ja, dat is historisch-filosofisch gezien vol-
strekte nonsens. De ethiek van de afgelopen anderhalve eeuw is
niet alleen maar utilisme, maar is bv. ook Bloch, is ook
Benjamin, is ook Frankfurter Schule, is ook voortzetting van
Kant, waarin allerlei ideeen geformuleerd zijn die zowel gericht
zijn op het veranderen van onze werkelijkheid als vanuit de
emotionele betrokkenheid om daarin meer kansen to scheppen
voor anderen om inderdaad tot hun recht to komen, om hun
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verhaal to kunnen vertellen, om hun idioom to kunnen articu-
leren. Dus die tegenstelling is ten diepste misleidend, die gaat
gewoon voorbij aan de ambivalentie van de moderne weten-
schap, van de Verlichting en weigert to zien wat daarin ook als
verzoenende kracht aanwezig is.

Jos de Mul
Dat er een zekere vorm van pluralisme is, zal ik enkel willen
onderschrijven; wat ik alleen wil onderstrepen is dat die instru-
menteel-technische denkwijze in de afgelopen eeuwen volstrekt
dominant is geworden. Als we kijken naar de hedendaagse cul-
tuur, lijkt me het heel moeilijk dat to ontkennen.

Twee vragen
1. Tot wie is de oproep tot gelatenheid gericht?
2. Praten we niet over een al to goedkope vrede?

Jos de Mul
Ik denk dat die oproep tot gelatenheid juist gericht is aan die
mensen die die bewapeningswedloop voort willen zetten. Ik denk
dat juist de vredesbeweging daar met alle kracht opnieuw tegen
moet protesteren omdat juist in die bewapeningswedloop heel
vaak naar voren gebracht wordt dat het mogelijk zou zijn om
door stationering van nog meer raketten de vrede, het vredes-
proces to kunnen beheersen. De oproep tot gelatenheid gaat
daar joist tegen in.
Ik zou nog een keer willen herhalen waar ik in mijn lezing mee
eindigde. Ik denk dat misschien niet de enige maar toch in
ieder geval een eerste taak van de vredesbeweging is om tot
een bezinning op to roepen; mensen zich to laten bezinnen op
de situatie waarin we verkeren, want hoe je het ook wendt of
keert, ik denk dat de situatie niet veranderd kan worden; nooit
wanneer men niet inziet wat er aan de hand is en wat er aan
het gebeuren is. En protesteren tegen de bewapeningswedloop is
een manier waarop je mensen inzicht kunt geven in wat er
gebeurt.

Vraag
Ik ben even Bolkestein. Ik zeg dan tegen Jos de Mul: Ik han-
del volgens jouw wensen want die kernkoppen en allerlei ande-
re soort van wapens die zijn er nou eenmaal en wij gaan daar
gelaten mee om. Wij handelen beheerst. Bovendien met onze

-planning op termijn zijn we ook nog dienstbaar aan eerbied van
het leven want daar gaat het ons uiteindelijk om." Mijn vraag
aan Jos de Mul en aan Lennart Vriens is nu: "Hoe maak je
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minister Bolkestein nou duidelijk dat hij en wij verschillen
terwijl we dezelfde taal gebruiken?".

Lennart Vriens
Het gebeurt zelden, maar ik zou vragen aan de minister: "Wat
bedoelt u eigenlijk met eerbied voor het leven" want dat is mij
niet duidelijk.

Antwoord
"U weet toch dat wij in een vrij democratisch land leven waar-
bij het leven en de rechten gewaarborgd zijn en daar gaat het
ons uiteindelijk om. En de kwade krachten die dit willen aan-
tasten, die willen we buiten houden en dat doen we met midde-
len die ons door en wetenschap en techniek verschaft zi jn."

Lennart Vriens
Ik begin er iets van to begrijpen. Ik heb uit eigen onderzoek
gezien dat kinderen, en dan met name jongens vanaf een jaar
of 10 zich kennelijk bereid verklaren om ook in de logica van
het militaire systeem to denken, maar mij kost het altijd even
wat omschakeling. Het is natuurlijk een illusie, denk ik, om to
denken dat je met de politiek tot een soort van vrije filosofi-
sche discussie over de betekenis van het leven zou kunnen ko-
men. Als je een discussie hebt, zou dat betekenen dat je beiden
met argumenten naar voren komt, dat je naar elkaars argumen-
ten Iuistert, dat je probeert om dat of to wegen, dat je boven-
dien gezamenlijk probeert to ontdekken of er mogelijk tussen
datgene wat tegenstrijdig is een compromis mogelijk is. En om
in principe tot een beslissing to komen die de belangen van de
andere partij niet schaadt; dat zou een ideate democratie zijn,
maar we weten allemaal dat dat een onmogelijkheid is of ten
minste dat dat in de praktijk nauwelijk verwezenlijkt wordt. Er
bestaat natuurlijk in ons democratisch rechtssysteem - voor
zover we dat hebben, en ik denk dat we het voor een belang-
ri jk deel hebben, zij het op kosten van een heleboel dingen in
de wereld die niet kloppen - een idee dat democratie pas echt
democratie is als rechten en overtuigingen van minderheden
getespecteerd worden. Ik heb een beetje de neiging, maar mis-
schien is dat cynisch om to zeggen, dat we de laatste jaren
geconfronteerd zijn met een regeercultuur waarin het snelle
beslissen op zich belangrijker is dan de inhoud van de beslis-
singen. Ik weet helaas niet meer welke minister het was die
het vorig jaar op de televisie een keer zei in een interview,
maar hij zei dat hij de beste en de meest effectieve beslissin-
gen nam over zaken waar hij bij uitstek geen verstand van
had. Hij had niet in de gaten dat hij dus zat to verkondigen
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dat politiek eigenlijk inhoudsloos is. Een discussie met een in-
houdsloze politiek aangaan, is verschrikkelijk moeilijk. Ik denk
dat je dat soort discussies eigenlijk alleen maar kunt oplossen
via de. machtsvorming en mogelijk de tegenmachtsvorming. Ik
denk dat de vredesbeweging toch gezien moet worden als een
poging om de macht van de machtelozen, de macht van onder-
op, to organiseren en op die manier tot een politieke tegendruk
to komen tegen het dominante systeem in. Dat is een moeizame
en kennelijk heel frustrerende weg. Dat gaat met ups en downs.
Ik denk dat de kracht van de vredesbeweging is, dat ze in
ieder geval met naar mijn idee de nicest consistente argumenten
komt en dat haar argumenten in ieder geval het nicest dienst-
baar zijn aan de belangen van de meeste mensen. De argumen-
ten van minister Bolkenstein zijn denk ik wat dat betreft be-
perkter.

V raag .

Wat is de "Gestalt" van de postmoderne vredescultuur? Is dat
de academische situatie die we hier aantreffen?
Kritisch solidair zijn zou ook voor de opvoeder kunnen beteke-
nen vooral zorg hebben over je eigen "Gestalt" nl. wat doe ik,
wat straal ik uit dat ik anderen ervan weerhoud zichzelf to
kunnen zijn. Dan vind ik wat ik vandaag hier gezien heb eigen-
lijk een eye-opener hoe het niet moet. Dit is geen postmoderne
vredescultuur, ook geen moderne vredescultuur; dit is gewoon
een traditionele academische zitting.
Het gaat in deze face van de discussie over wat de inleiders
verenigt maar wat hen verenigt is eigenlijk een blinde vlek
voor mi j. Hoe vertaal je bv. "Gelassenheit" in deze situatie
hier. Hoe vertaalt Harry Kunneman bv. "sensibiliteit voor uit-
sluiting" in relatie met wat hier gebeurt. Lennart Vriens zegt:
eerbied voor het leven; identiteit van de aanwezigen, maar daar
zie ik eigenlijk helemaal niets van. Het is een voortzetting
van wat we allemaal kennen en waarin we hoogstandjes hebben
leren maken. Deze "Umwelt", die ons "Dasein" nu is, vind ik
eigenlijk symbolisch.

Harry Kunneman
Ik zie me direct door u aangesproken en dat stel ik op prijs.
Ik wit er een klein beetje van teruggeven. Het lijkt mij dat het
teken waaronder deze dag aangekondigd is en in ieder geval
het teken waaronder ik hierheen gereisd ben en in de afgelo-
pen weken mijn verhaal voorbereid heb, simpelweg dat is van
de academische cultuur. Ik wit graag met u in debat treden
over de beperkingen daarvan en over de mate waarin ook de
academische discuss iecultuur en de hoog-/laagverhoudingen

101



in die vrije opvoedingsverhoudingen ook pubers en nog ouderen
willen noemen, want die hebben naar mijn gevoel de beste fee-
ling voor de toekomst. Aan Lennart zou ik willen vragen: als je
spreekt over het woord dialoog of je dan niet to veel denkt
aan kinderen die al kunnen spreken en ik bedoel dan to wijzen
ook op wat er in kinderen aanwezig is voordat ze het verbaal
uitdrukken.

Lennart Vriens
Ik denk dat ik een aantal zaken die je naar voren brengt wet
kan onderschrijven. Ja, bij een dialoog met kinderen denk ik
niet alleen aan woorden. Ik denk dat je zeker bij kleine kinde-
ren maar ook bij anderen kunt zeggen dat een dialoog ligt in-
gebed; communicatie of met elkaar in contact komen is iets wat
in feite voorbij de woorden of al voor de woorden gebeurt. Ik
denk ook dat het heel goed is een opvoedkundige en opvoeders
daar een beetje gevoel voor to geven. Ik denk ook dat het heel
goed is om in pedagogisch onderzoek daaraan aandacht to be-
steden. In ons onderzoek hebben we niet alleen proberen to
ontdekken hoe kinderen met vrede en oorlog in hun dagelijks
leven omgaan via wat zij gezegd hebben (hoewel het heel be-
langrijk voor ons was om to weten to komen), we hebben ook
gewerkt met kindertekeningen en de taal van die kinderteke-
ningen proberen to verstaan. Ik denk wet dat taal heel belang-
rijk is om datgene wat basaal aanwezig is to kunnen verdiepen.
Maar ik denk dat de belangrijkste waarden in principe v66r de
taal bij een kind tot hun recht zullen komen en dan denk ik
inderdaad aan dingen als vertrouwen en solidariteit en geweld-
loosheid. De taal en de rationaliteit hebben wet de taak om
daarover na to denken en als het enigszins mogelijk is ook to
verdiepen.

Jos de Mul
De afgelopen jaren, toen ik in Nijmegen werkzaam was, heb ik
deelgenomen aan een onderzoeksprogramma dat gericht was op
de conceptuele ontwikkeling van kinderen en vooral ook op die
aspecten waarin kinderen anders zijn dan volwassenen. Aanslui-
tend bij het werk van Piaget denk ik dat het heel belangrijk is
om je als opvoeder to verdiepen in de wereld van het kind,
juist in de mate waarin dat een andere wereld is. Ik denk dat
dat ook hier van het grootste belang is. Ik wit nog een keer
het thema van de "gelatenheid" proberen to concretiseren. In de
pedagogiek is het werk van Piaget heel vaak aangegrepen als
een soort instrument om van daaruit kinderen zo snel mogelijk
door de verschillende stadia heen to krijgen op weg naar vol-
wassenheid. Ik denk dat wat ik met Heidegger "Gelassenheit"
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daarin en de beheersing van het lichaam en het afknijpen van
emoties en noem maar op, daar een constitutieve rol in spelen.
Dat u daarop wi jst dat vind ik terecht, maar ik voel me in die
zin niet hierdoor aangesproken dat u dat heel erg goed van to
voren had kunnen weten. Ik lien iemand die boeken schrijft etc
verhalen houdt op traditionele academische wijze en ik sta er
ook voor dat dat niet helemaal nutteloos is, dat zelfs de vorm
van afgeknepen leven in asymetrische verhoudingen of en toe
nog iets doet schijnen van waar het werkelijk om gaat. En als
dat voor u vandaag niet zo geweest is, dan spijt me dat echt.

Jos de Mul
Ik ben het deze keer helemaal met Harry Kunneman eens.

Lennart Vriens
Ik zou er toch nog even iets aan toe willen voegen. Het is
inderdaad een kwestie van situatie. Je kan je afvragen of dit
soort dingen niet op een andere manier georganiseerd kunnen
worden; misschien wel. Je kunt natuurlijk zeggen dat dit ook
een tijd in de vredesopvoeding mode is geweest: zodra je een
situatie creeert waarbij de ene partij het voor het zeggen heeft
en de andere is gedwongen tot een luisterpositie, kan je dat
als een vorm van geweld beschrijven. Ik denk dat dat misschien
in een aantal gevallen zo is, waar het een gedwongen situatie
betreft. Ik denk dat dit geen gedwongen situatie is, dat is het
eerste punt.
Een tweede punt wil ik er graag aan toevoegen. Ik heb een
verhaal gehouden. Dat verhaal heeft denk ik nergens het idee
van: dit is de werkelijkheid zoals die is, zoals we hem moeten
zien en er zijn geen andere interpretaties van datgene waar je
naar kijkt mogelijk. Ik heb geprobeerd to benadrukken dat een
vredescultuur iets is wat we gezamenlijk moeten scheppen. Ik
denk dat u eigenlijk mijn bijdrage als een uitnodiging aan u
moet zien (en dat zal voor de anderen niet anders zijn) om to
kijken of daar voor u iets waardevols in zit; in ieder geval niet
een antwoord. Het is niet meer, maar ook niet minder.

Vraag
Zou het zo kunnen zijn dat, wanneer je opvoeding ziet als een
wederzijds en wederkerig proces tussen mensen en kinderen,
werkelijk wederzijds en werkelijk wederkerig, dat er dan een
correctie ontstaat op bv. het woord "beheersen"? Juist in
kinderen zijn die zaken die, zoals ik begrijp, Heidegger in zijn
goede doen bepleit (als een ontvankelijkheid en een hartelijke
omgang met de dingen) factoren die volop aanwezig zijn, voor-
dat wij ze verprutsen. Dat gaat dan om kleine kinderen. Ik zou
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in die vrije opvoedingsverhoudingen ook pubers en nog ouderen
willen noemen, want die hebben naar mi jn gevoel de beste fee-
ling voor de toekomst. Aan Lennart zou ik willen vragen: als je
spreekt over het woord dialoog of je dan niet to veel denkt
aan kinderen die al kunnen spreken en ik bedoel dan to wijzen
ook op wat er in kinderen aanwezig is voordat ze het verbaal
uitdrukken.

Lennart Vriens
Ik denk dat ik een aantal zaken die je naar voren brengt wel
kan onderschrijven. Ja, bij een dialoog met kinderen denk ik
niet alleen aan woorden. Ik denk dat je zeker bij kleine kinde-
ren maar ook bij anderen kunt zeggen dat een dialoog ligt in-
gebed; communicatie of met elkaar in contact komen is iets wat
in feite voorbij de woorden of al voor de woorden gebeurt. Ik
denk ook dat het heel goed is een opvoedkundige en opvoeders
daar een beetje gevoel voor to geven. Ik denk ook dat het heel
goed is om in pedagogisch onderzoek daaraan aandacht to be-
steden. In ons onderzoek hebben we niet alleen proberen to
ontdekken hoe kinderen met vrede en oorlog in hun dagelijks
leven omgaan via wat zij gezegd hebben (hoewel het heel be-
langrijk voor ons was om to weten to komen), we hebben ook
gewerkt met kindertekeningen en de taal van die kinderteke-
ningen proberen to verstaan. Ik denk wel dat taal heel belang-
rijk is om datgene wat basaal aanwezig is to kunnen verdiepen.
Maar ik denk dat de belangrijkste waarden in principe v66r de
taal bij een kind tot hun recht zullen komen en dan denk ik
inderdaad aan dingen als vertrouwen en solidariteit en geweld-
loosheid. De taal en de rationaliteit hebben wel de taak om
daarover na to denken en als het enigszins mogelijk is ook to
verdiepen.

Jos de Mul
De afgelopen jaren, toen ik in Nijmegen werkzaam was, heb ik
deelgenomen aan een onderzoeksprogramma dat gericht was op
de conceptuele ontwikkeling van kinderen en vooral ook op die
aspecten waarin kinderen anders zijn dan volwassenen. Aanslui-
tend bij het werk van Piaget denk ik dat het heel belangrijk is
om je als opvoeder to verdiepen in de wereld van het kind,
juist in de mate waarin dat een andere wereld is. Ik denk dat
dat ook hier van het grootste belang is. Jk, wil nog een keer
het thema van de "gelatenheid" proberen to concretiseren. In de
pedagogiek is het werk van Piaget heel vaak aangegrepen als
een soort instrument om van daaruit kinderen zo snel mogelijk
door de verschillende stadia heen to krijgen op weg naar vol-
wassenheid. Ik denk dat wat ik met Heidegger "Gelassenheit"

104



noemde, een heel belangrijk uitgangspunt vormt, om to beseffen
dat het kind ook een wereld bezit die het op zich waard is om
to leven en dat kindheid niet alleen een doorgangsstadium be-
tekent om zo snel mogelijk tot volwassenheid to komen.

Harry Kunneman
Ik wil graag kritisch naar de beide andere inleiders eindigen
Natuurlijk is het essentieel, vooral voor ons zelf lijkt me, om
receptief to kunnen zijn naar datgene wat wij kwijt zijn en dat
kinderen vaak nog wel hebben. Maar ik zou er toch met grote
nadruk voor willen pleiten om juist ' ook datgene wat in onze
cultuur wel waardevol is en wat we wel zonder to blozen aan
onze kinderen voor kunnen houden en waar we wel voor kun-
nen staan zonder to hoeven bibberen; om juist dat ook over to
dragen en, to laten zien omdat het toch uiteindelijk die context
is waaraan zij zichzelf zullen moeten ontwikkelen. En in die
zin ben ik het dus ook behoorlijk oneens met het verhaal van
Lennart Vriens dat wij in een oorlogscultuur leven. Ik vind dat
eigenlijk een hele negatieve en somber makende diagnose van
onze maatschappij. Alsof onze maatschappij volstrekt doortrok-
ken zou zijn van betrokkenheid op oorlog en van een heideg-
geriaanse betrokkenheid op beheersing en alsof dat ons "Ge-
schick" zou zijn, waartegenover dan uiteraard de krachten die
op iets anders betrokken zijn bij voorbaat als iets heel zwaks
en nietigs verschijnen. In dat opzicht wens ik mijzelf heel na-
drukkelijk of to schermen van het postmodernisme en van die
stemming die daarmee gepaard gaat. Ik zou gewoon heel krach-
tig op willen komen voor datgene wat in de Westerse cultuur
toch 66k gerealiseerd is aan inzicht in wezenlijke zaken. Als je
in een willekeurige boekhandel binnenloopt dan guilt die uit
van de boeken waarin verschrikkelijk waardevolle en belangrij-
ke inzichten staan en waarin veel to vinden is over een andere
omgang met het milieu, met ores lichaam, met verbreding in het
bewustzijn tot spiritualiteit, met meer symetrische verhoudin-
gen. Dat is 66k een resultaat en 66k een realiteit en 66k een
verworvenheid van onze cultuur en volgens mij 66k iets wat
we over kunnen en moeten dragen en wat mijns inziens de
kern zou moeten zijn van een vredespedagogiek.

Lennart Vriens
Ik zie dat eerlijk gezegd niet zo zeer als een kritiek, zelfs niet
eens als een aanvulling maar als een bevestiging van waar ik
voor sta.
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