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Voorwoord
Rene Kip

Op donderdag 7 en vrijdag 8 november 1991 werd in de UR-zaal van het
Bestuursgebouw van de Universiteit van Utrecht het symposium Naar een
humane toekomst? - Cultuur, vrede en opvoeding in een postmoderne wereld
gehouden. Dit symposium werd georganiseerd door het Bureau Studium
Generale op initiatief van en in samenwerking met de werkgroep Theorie
van de Vereniging Pedagogen voor de Vrede.

Het heeft lang geduurd maar uiteindelijk is het er toch van gekomen. De
bundel die voor u ligt bevat de teksten van de inleidingen, de kritische
commentaren en de bewerkingen van de discussies.
De bijdrage van Harry Kunneman zult u (helaas) niet aantreffen in de
bundel. Dientengevolge is ook de reactie van Lennart Vriens op deze bij-
drage niet opgenomen.

De afronding van het symposium betekende voor mij tevens de afsluiting
van een leerzame en zinvolle periode bi j het Bureau Studium Generale. Ik
wil dan ook in de eerste plaats de medewerkers van het Bureau bedanken
voor de plezierige tijd die ik bij hen mocht doorbrengen. Voorts wil ik
alien die een bijdrage hebben geleverd aan de organisatie en uitvoering
van het symposium danken voor hun medewerking, in het bijzonder de
leden van de werkgroep Theorie van de vereniging Pedagogen voor de
Vrede, Rob Aspeslagh, Theo Bolleman, Lennart Vriens, Mariska Zwinkels
en uiteraard (ex-)collega Jan Weerdenburg voor hun onmisbaar gebleken
steun en adviezen.
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Inleiding

j

Vanaf 1988 bevindt de internationale politiek zich in een stroomver-
snelling. Het einde van de zogenaamde 'Koude Oorlog' en de ontman-
teling van de communistische ideologie in de landen van het voormali-
ge Warschau Pact, de naderende politieke eenwording van de EEG en
grote fluctuaties in de internationale economische verhoudingen heb-
ben het wereldbeeld in het politieke debat omtrent de internationale
verhoudingen grondig gewijzigd. Waren de jaren'80 vooral gekenmerkt
door conservatisme, angst voor het voortbestaan van het (menselijk)
leven op aarde en door een heropleving van de Koude Oorlog, met als
reactie een grote opkomst van de vredesbeweging, het begin van de ja-
ren '90 lijkt eerder to typeren met de termen kortstondige euforie, ver-
warring, onzekerheid en politieke desintegratie.
De euforie betrof dan vooral het vooruitzicht van de groeiende een-
wording van Europa en de morele en politieke ineenstorting van het
communisme, welke gepaard ging met de 'bevrijding' van de voormali-
ge satellietlanden van de Sovjet-Unie.
De verwarring en onzekerheid slaan vooral op het feit, dat de oude po-
litieke kaders hun structurerende zekerheid verloren, terwijl de nieuwe
zich nog niet voldoende duidelijk hadden gevormd. De desintegratie
van het voormalige Oostblok heeft inmiddels geleid tot het verdwijnen
van de Sovjet-Unie en Joegoslavie als staatkundige eenheden en de
deur wagenwijd opengezet voor nationalistisch geweld tussen de voor-
malige 'broedervolken'.
De verwarring en onzekerheid betroffen overigens niet alleen de Oost-
Westverhouding na de Koude Oorlog, maar ook de relaties tot de Derde
Wereld en de gemeenschappelijke problematiek van het leefmilieu op
aarde. De verwikkelingen rond de brandhaard Koeweit in het Midden-
Oosten en de nasleep van de bevrijdingsoorlog hebben geleid tot een
grondige twijfel aan de mogelijkheid van een nieuwe en 'rechtvaardi-
ger' politieke wereldorde en een terugval op een attitude van vanzelf-
sprekendheid van geweld als legitiem politiek middel.
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Een blijvend punt van onzekerheid met betrekking tot de toekomst
lijkt de problematiek van het leefmilieu op aarde. Ook wat dat betreft
is nog steeds een menswaardige, ofwel humane toekomst voor alle
mensen in het geding (vgl. het Brundtlandrapport Our common future).

In deze situatie van euforie, verwarring en onzekerheid moet de peda-
gogiek de vraag naar de zin, vormgeving en inhoud van vredesopvoe-
ding en -onderwijs opnieuw stellen en overdenken.
Grof getypeerd zijn na 1945 in Nederland de theorie en praktijk van
vredesopvoeding vormgegeven vanuit de volgende concepties:

1. Ideeen van internationale contacten en verbroedering, onder andere
door Kees Boeke in de jaren '50. Deze ideeen leefden ook elders in Eu-
ropa. Ze waren een reactie op het vijanddenken van de Tweede We-
reldoorlog en leidden onder andere tot de oprichting van de katholieke
vredesbeweging Pax Christi.

2. Bevordering van een grotere politieke en psychische volwassenheid,
zodat de politiek met actieve democratische en vredelievende burgers
rekening diende to houden. Vooral S.C. Derksen heeft dit concept uit-
gewerkt (vanaf halverwege jaren '60 tot ongeveer 1980). Deze opvat-
ting sloot nauw aan bij gedachten omtrent vredebevordering door mid-
del van educatie zoals deze ook bij UNESCO leefden.

3. Een structureel-politieke benadering gebaseerd op ideeen omtrent
structureel geweld en politieke vorming van o.a. Galtung, Freire en
Giesecke, waarbij:
-enerzijds via een lange mars door de instituties het structureel maat-
schappelijk geweld voortdurend ter discussie gesteld zou kunnen wor-
den;
-anderzijds mensen via politieke vorming bewust gemaakt zouden kun-
nen worden van de voortdurende alom tegenwoordige aanwezigheid
van structureel geweld en bekwaam gemaakt om in de geeigende ver-
banden de discussie daarover to voeren en tot actie over to gaan.
Van deze opvatting waren Ter Veer, Bartelds, Gerritsma en Schennink
vanaf 1970 de voornaamste vertegenwoordigers.

4. Een pedagogisch-ontwikkelingspsychologische benadering, waarbij
vooral wordt aangesloten bij, dan wel gezocht wordt naar mogelijkhe-
den om concepten van vredesopvoeding in waarden to vertalen en in de
kinderlijke leefwereld als opvoedings- en vormingsmomenten to benut-
ten. Dit concept vond zijn uitwerking in het Lager Onderwijsproject
Vredesopvoeding van de Stichting Vredesopbouw en de publikaties van
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Aspeslagh en Vriens.

5. Een pedagogisch utopische en cultuurkritische benadering. Hierin
wordt de politieke vraag naar vrede vertaald naar haar pedagogische
consequenties en geincorporeerd in de vraag naar de legitimiteit van de
opvoeding en het onderwijs in het atoomtijdperk. De politieke kwestie
vrede wordt daarmee onderdeel van een meer algemene crisis in onze
westerse wetenschap en cultuur. Daarbij is enige verwantschap to be-
speuren met thematieken uit het zogenaamde postmodernisme-debat.
Deze opvatting vond zijn uitwerking in de publikatie Pedagogiek voor
de vrede en publikaties van Dasberg en Vriens in de jaren '80.

6. Een psychologisch-therapeutische benadering, waarbij de gevolgen
van de kernwapenwedloop op moreel gebied werden beschouwd als
aanslagen op de psychische gezondheid van mensen. Doel van deze be-
nadering was om informatie over de politieke stand van zaken to bege-
leiden door verwerking van deze informatie, inclusief de daardoor op-
geroepen emoties en angsten. De daardoor vrij komende energie moest
dan weer worden gericht op activisme tegen de kernwapenwedloop van
de jaren '80. Deze stroming steunde vooral op medische polemologen
en psychologen.

De opvattingen en theorieen omtrent vredesopvoeding en -onderwijs
hebben in de jaren '80 een flinke impuls gekregen door:

a. een internationaal symposium over vredesopvoeding in 1980, georga-
niseerd door de toenmalige vakgroep Wijsgerige en Historische Pedago-
giek van de RU Utrecht en de Stichting Vredesopbouw, eveneens uit
Utrecht. Daarbij speelde ook het boek Pedagogiek voor de vrede, dat
een produkt was van dit symposium, een belangrijke rol;

b. de oratie Pedagogie in de schaduw van het jaar 2000 van Lea Das-
berg bij gelegenheid van de bezetting van haar leerstoel in de histori-
sche en theoretische pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam,
eveneens in 1980.

Gedachten die toen o.a. naar voren kwamen waren de noodzaak van
een pedagogiek van de hoop, een actieve opstelling tegen doemdenken
en millenarisme'; de noodzaak van een pedagogisch verantwoorde in-
troductie van kinderen in de politieke problemen en verantwoordelijk-
heden die mensen in de huidige wereld hebben; de noodzaak om een
positief vredesbegrip in de opvoedingstheorie en -praktijk to introdu-
ceren; de noodzaak om bouwstenen voor vredesopvoeding mede to fun-
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deren in de geschiedenis van opvoeding en onderwijs.

Al deze thema's zijn in de loop van de jaren '80 verder uitgewerkt van-
uit de idee dat een alternatief moest worden ontwikkeld voor een sa-
menleving die zich in een verkeerde richting ontwikkelt en dat ook in
de opvoeding vertaalt. Heel pregnant kunnen we dit als volgt samen-
vatten: vredesopvoeding was het alternatief voor doemdenken. Deze pe-
riode werd in 1987 theoretisch afgesloten met het proefschrift Pedago-
giek tussen vrees en vrede van Lennart Vriens. De hierin uitgewerkte
pedagogiek van de hoop bood overigens al aanknopingspunten voor
minder aan de Koude Oorlog gebonden benaderingen. Deze afsluiting
viel nagenoeg samen met de ondertekening van het eerste ontwape-
ningsaccoord door de toenmalige leiders van Amerika en de Sovjet-
Unie, Ronald Reagan en Michael Gorbatsjov, wat ook het politiek
einde van de Koude Oorlog betekende.

De politieke ontwikkelingen sinds het aan de macht komen van Gor-
batsjov in de Sovjet-Unie nopen tot een herijking van de concepten,
thematieken en theorieen omtrent vredesopvoeding. In Nederland en
ook in andere westerse landen hebben de ontwikkelingen in het Oost-
blok en het einde van de Koude Oorlog paradoxalerwijze geleid tot een
drastisch verminderde aanhang van de vredesbeweging. Kennelijk is
deze bijna geheel geassocieerd met het probleem van de bewapenings-
wedloop en was er geen aandacht voor haar werk dat de vredesproble-
matiek in een bredere context plaatste. Het uitbreken van de Golfoor-
log, noch de burgeroorlogen in Europa hebben geleid tot een herstel
van de vredesbeweging als een politieke factor. Dat hoeft op zich geen
probleem to zijn. Erger is, dat daarmee ook de morele boodschap van
de vredesbeweging en haar basisactiviteiten om tot opbouw van een
humaan Europa to komen niet de aandacht krijgen die ze verdienen.
Ook de belangstelling voor vredesopvoeding is met het 'uitbreken van
de vrede' drastisch verminderd. De vraag rijst dan uiteraard wat deze
ontwikkelingen betekenen voor theorie en praktijk van vredesopvoe-
ding en vredesonderwijs in de jaren '90.

Vooralsnog lijkt het prematuur om to concluderen dat de politieke ont-
wikkelingen vredesopvoeding overbodig gemaakt hebben. Zelfs kan
men betwisten, dat de politieke en culturele problemen die in de theo-
rieen van vredesopvoeding hun vertaling vonden fundamenteel veran-
derd en daarmee achterhaald zouden zijn. Wel staat vast, dat de per-
ceptie en beleving van deze problemen grondig gewijzigd zijn en dat
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dit zijn weerslag op opvattingen en theorieen zal moeten hebben. Een
interessante vraag in deze is wat deze veranderde perceptie betekent,
met name voor de begrippen millenarisme en doemdenken. Zijn deze
begrippen achterhaald, fundamenteel weerlegd of worden ze vanuit an-
dere dreigingen gevuld dan door dan angst voor kernwapens, etc.? Hoe
staat het met de door Dasberg geconstateerde toename van irrationalis-
me, romantiek en natuurverheerlijking; hoe geeft men vorm aan de
opdracht om het menswaardige ook als norm voor de toekomst vast to
houden; wat zijn de repercussies van de New Age Movement e.d.?

In de pedagogiek en onderwijskunde zijn dit soort vragen nog nauwe-
lijks gesteld, laat staan dat er in deze context antwoord op is gegeven.
Voorzover de pedagogiek nieuwe theoretische wegen lijkt in to slaan is
er eerder sprake van een terugtreden uit maatschappelijke probleem-
velden en een orientering op een 'postmodern' relativisme, soms aange-
duid als bescheidenheid, zoals bijvoorbeeld gebeurt in de oratie van
Imelman (1990) en minder op een orientering op de vraag hoe de we-
reld van de jaren '90 en de voorafschaduwing van het 'magische' jaar
2000 de kinderwereld zullen beinvloeden. De ontwikkelingen in de on-
derwijskunde gaan eerder in de richting van een vanzelfsprekende aan-
vaarding van de zegeningen van het politiek gewenste technologische
informatiseringstijdperk dan naar een bezinning op de vraag wat deze
ontwikkelingen in het leven kinderen (kunnen) betekenen en wat daar-
van de pedagogische consequenties zijn voor een onderwijsprogramma,
dat een bijdrage levert aan een verantwoorde orientatie op een humane
toekomst.

Naar aanleiding van deze vragen werd door Studium Generale en Peda-
gogen voor de Vrede op 7 en 8 november 1991 een tweedaags symposi-
um georganiseerd met als titel Naar een humane toekomst? - Cultuur,
vrede en opvoeding in een postmoderne wereld. Hiermee werd voort-
gebouwd op twee eerdere symposia, die Pedagogen voor de Vrede or-
ganiseerde. Het eerste Kritiek en bevrijding werd gehouden in 1986, het
tweede Een postmoderne vredescultuur? in 1988, in samenwerking met
Studium Generale. Van beide symposia verschenen publikaties2).
Deze bundel is een verslag van het derde symposium. Daarin stond de
vraag centraal hoe vredespedagogiek in de jaren '90 vorm gegeven zou
moeten worden. Een dergelijke vraag bevat zowel een evaluerende als
een prospectieve invalshoek. Vier sprekers gaan elk op hun eigen wijze
in op de uitdaging om vredesopvoeding to confronteren met de proble-
men van de jaren '90. Hun bijdragen worden gevolgd door kritische
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commentaren en discussie.

Lea Dasberg, emeritus hoogleraar pedagogiek aan de Universiteit van
Amsterdam en inmiddels geemigreerd naar Israel waar ze de Golfoorlog
bijna van binnenuit meemaakte, gaat in op de opdracht van Europa.
Haar betoog is opgebouwd rond drie gesignaleerde dilemma's waar de
Nederlandse pedagoog mee wordt geconfronteerd als hij mondiaal wil
denken. Het eerste dilemma betreft de spanning tussen mondiaal den-
ken en patriarchale neo-kolonialistische bemoeizucht. Het tweede di-
lemma betreft de spanning tussen activisme voor vrede en de vervlak-
king tot een vrede-om-de-lieve-vrede-wille. Het derde dilemma is dat
van de spanning tussen intercultureel gedrag en het verlies van eigen
culturele identiteit. Vanuit deze analyse en zich orienterend op Erasmus
pleit zij voor een Europese identiteit in de Nederlandse traditie van
grensoverschrijdende kritische humane openheid, gebaseerd op zelfres-
pect en respect voor anderen. Vredesopvoeding moet volgens haar wor-
den losgekoppeld van de vredesbeweging.

Ija Pawlowska, hoogleraar ethiek aan de Universiteit van Lodz (Polen)
behandelt de idee van de tolerantie in de vredesopvoeding. Zij maakt
een onderscheid tussen negatieve en positieve tolerantie. Negatieve
tolerantie is alleen het dulden van de ander zonder dat er van positieve
erkenning sprake is. Men blijft het andere als verkeerd beschouwen.
Positieve tolerantie is het verschillend beoordelen van anderen met
acceptatie van pluriformiteit, met name op het gebied van levens- en
wereldbeschouwing. Tolerantie is van het grootste belang voor vredes-
opvoeding, omdat zij verbonden is met het afzien van geweld. Dit kan
mensen helpen om stap voor stap een nieuw ethos voor conflictbeheer-
sing to scheppen.

Rolf Huschke-Rhein, hoogleraar algemene pedagogiek aan de Rheini-
sche Friedrich-Wilhelms-Universitat to Bonn gaat in op de gevolgen
van de postmoderne twijfel aan de traditionele waarden van de Ver-
lichting: rede, gerechtigheid, vrijheid en vooruitgang, voor het vredes-
begrip. Dit dreigt in het postmodernisme to verdwijnen omdat het op-
gevat wordt als een onderdeel van het verhaal van de Verlichting.
Daartegenover wil hij het begrip opnieuw funderen, echter niet meer
in de idee van de menselijke autonomie en verantwoordelijkheid maar
in de verworvenheden van de biologische en sociologische systeemthe-
orieen. De consequentie is een ecologisch extensief vredesbegrip, dat
zal passen bi j de verandering van een modern naar een postmodern
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paradigma.

Lennart Vriens tenslotte, bijzonder hoogleraar vredespedagogiek aan de
Rijksuniversiteit to Utrecht, betoogt dat orientatie op de toekomst his-
torisch besef vereist. In zijn bijdrage staat de cultuurcrisis van de mo-
derne wereld centraal. Hij last zien hoe ons vredesbegrip gekoppeld is
aan de idealen van het vooruitgangsgeloof van de Verlichting en vanuit
de logica van het paradigms der vooruitgang begrepen moet worden.
Het postmoderne gelijk leidt echter niet tot de verwerping van het vre-
desideaal. Een betere weg lijkt om, aansluitend bij de vredestraditie
van onze cultuur, naar wegen to zoeken om de politiek vorm to geven
vanuit ethische in plaats van louter economische principes.

I!
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Noten

Met millenarisme wordt bedoeld de gedachte dat het einde van een
periode van duizend jaar in de geschiedenis, een millenium, gepaard
gaat met rampen en eventueel het einde van de wereld.

2. Kritiek en bevrijding legitimeringsvragen van vredesopvoeding. Onder
redactie van de Werkgroep theorie van de Vereniging Pedagogen voor
de Vrede. Houten, 1986.
Een postmodeme vredescultuur? Studium Generale Rijksuniversiteit
Utrecht. Utrecht, 1989.
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De opdracht van Europa
Opvoeding en cultuur in een Verenigd Europa

Lea Dasberg

Inleiding

Dit Symposium heeft zijn thema wel zeer breed gekozen: Naar een hu-
mane toekomst? - Cultuur, vrede en opvoeding in een postmoderne we-
reld. Gezien de voorgenomen realisering van een Verenigd Europa en
de herorientering die dit oplegt aan pedagogen en opvoeders, leek het
mij zinnig mij to beperken tot het cultuurgebied Europa. Ik heb mijn
bijdrage daarom genoemd: De opdracht van Europa - Opvoeding en cul-
tuur in een Verenigd Europa.

Drie dilemma's

Dat wil niet zeggen dat ik het streven om mondiaal to denken niet zou
toejuichen. Maar het confronteert de westerse, in dit geval de Neder-
landse, pedagoog met drie dilemma's. Ten eerste is daar het dilemma
van de spanning tussen mondiaal denken enerzijds en patriarchale neo-
kolonialistische bemoeizucht anderzijds. Het tweede dilemma is dat van
de spanning tussen activisme voor vrede (in de zin van een rechtvaar-
dige wereld) aan de ene kant en de vervlakking van het begrip vrede
tot een vrede-om-de-lieve-vrede-wille (in de zin van een isolationisti-
sche afzijdigheid) aan de andere kant. Het derde dilemma is dat van de
spanning tussen intercultureel gedrag enerzijds en het verlies van eigen
culturele identiteit anderzijds. Over die drie dilemma's wil ik het in
deze bijdrage hebben.

Mondiaal denken versus neo-kolonialisme

Om to beginnen met het eerste dilemma: mondiaal denken versus neo-
kolonialisme. Het besef dat we minder Eurocentrisch en meer mondiaal
zouden moeten denken is vooral gewekt door de twee Wereldoorlogen.
Het beleefde een hoogtepunt in de glorieuze jaren '60, met hun fasci-
natie door oosterse culturen. Die viel goeddeels to verklaren vanuit een
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teleurstelling over wat men zag als de destructieve resultaten van wes-
ters-christelijke religie, welters-rationalistische wetenschap en wes-
ters-kapitalistische technologie. Hoe positief deze herbezinning op het
eigen gelijk ook was, zo negatief was haar vervloeien tot wee gedweep
met alles wat oosters-exotisch was, van Zen tot Yoga, van I'tsching tot
Kamasoetra, van Tao tot Mao, zonder enige werkelijke kennis daarom-
trent en zonder de vlijt om zich die kennis to willen verwerven. Het
bleef bij een import van duplicaten van replica's, van ijlings in elkaar
geflanste vertalingen, kortom: van namaak, van kitsch. Zo leidde deze
adoratie van het andere niet tot werkelijke kennisverruiming omtrent
dat andere, terwijl de teleurstelling over het eigene leidde tot verzaking
om zich in dat eigene to blijven verdiepen. Het gevolg was: verarming
van kennis omtrent de eigen westerse cultuur, met inbegrip van het
Christendom, zonder dat daar verrijking met werkelijke kennis omtrent
andere culturen voor in de plaats kwam. Wat in wezen gebeurde was,
dat de toen in Europa opgroeiende generatie een cultureel ontheemde
generatie werd.

Ontheemden blijven echter zoeken naar een dak boven hun hoofd en
uit dit zoeken ontstond in de jaren '70 en '80 de tweede fase van het
mondiale denken. Deze tweede fase kenmerkte zich niet door import
van cultuur-replica's van elders naar Europa, maar door export van
westerse cultuur naar de Derde Wereld. Niet de oude traditionele wes-
terse cultuur, die, zoals gezegd, grotendeels in vergetelheid raakte, al
bleef er een restant van de oude betweterige export bestaan in de zin
van christelijke missie. Veel belangrijker werd nu echter een export
nieuwe stijl, namelijk van nieuwe westerse ideologieen, zoals ecologie,
anti- industrialisme, anti-consumptie-maatschappij, feminisme en com-
munisme. Met deze boodschappen zwermden jongeren uit het Westen
uit naar de Derde Wereld, in de vorm van peaceniks van het Ameri-
kaanse Peace Corps, die op die manier hun militaire dienstweigering
konden waarmaken door plaatsvervangende dienstverlening en in de
vorm van ontwikkelingshulpcorpsen vanuit Europa. De dienst aan de
armen en vergetenen ergens ver weg in de wereld werd verkozen boven
hulp aan die in eigen land en dit werd gevoeld als mondiaal denken en
handelen. In wezen was het spiritueel neo-kolonialisme van een zeer
patroniserend en patriarchaal soort. Opnieuw meende Europa beter to
weten wat goed was voor de 'Edele Wilde'. En opnieuw gebeurde dit
zonder wezenlijke kennis van de contreien en culturen die men deze
'Blijde Boodschappen' bracht. Men zag niet (en ziet nog steeds niet) dat
postindustrialisme en postmodernisme geen boodschappen zijn voor de
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Derde Wereld, die nog niet eens aan pre-industrialisme en premoder-
nisme toe is en precies daardoor verdorst en verhongert en krepeert aan
gruwelijke ziektes. Waar er al stemmen opgingen die waarschuwden
tegen neo-kolonialisme, daar werd niet gedoeld op deze export van
westerse ideologieen, maar uitsluitend op export van westerse technolo-
gie en industriele produkten, die meer zouden bijdragen aan het afhan-
kelijk maken van de Derde Wereld aan het Westen (doordat die dan
aangewezen bleef op experts en onderdelen uit het Westen) dan dat ze
de Derde Wereld zou emanciperen. De ideologische export echter, die
een veel fundamentelere verwoesting aanbrengt in de cultuur van die
landen, wordt geprezen als emanciperend mondiaal denken.

Dit spirituele neo-kolonialisme treffen we heden ten dage ook in Ne-
derland aan en in elk Europees land met een populatie van arbeids-
krachten uit de Derde Wereld en hun gezinnen, de zogenaamde gastar-
beiders van weleer of etnische minderheden van tegenwoordig. On-
danks alle werkelijk humane inspanning ten behoeve van multicultureel
en intercultureel onderwijs en de financiele offers die het gastland of
immigratieland bereid is daarvoor to brengen, worden de migranten
toch in een cultureel patroon geperst dat het hunne niet is. Religieuze
bezwaren van islamitische ouders tegen co-educatie van pubers worden
bejegend als primitief, ongeemancipieerd en ondemocratisch, evenals
hun verzet tegen gezinsplanning, de gewoonte van het uithuwelijken
van meisjes op jonge leeftijd en het daarmee afsnijden van voortgezet
onderwijs voor hen, om niet to spreken van meisjesbesnijdenis en de
sluier voor vrouwen. Het immigratieland, althans Nederland, is bereid
tot het oefenen van geduld, tact en tolerantie, maar alleen totdat die
mensen 'wijzer' geworden zullen zijn en het zelf anders zullen willen.
Tolerantie in die zin, dat men die andere wijze van bestaan respecteert
en bereid is ervan uit to gaan, dat die evenzeer gerechtvaardigd is als
de westerse levensstijl en dus gewoon intact zou moeten kunnen blij-
ven, is er niet bij. Als uiteindelijk de migranten inderdaad zelf willen
verwestersen, dan is dat doordat men hun respect voor hun eigen cul-
tuur en hun zelfbewustzijn heeft laten afsterven, niet door hardvochti-
ge dwang maar door een zoetgevooisde prediking van westerse superio-
riteit. Vanuit de beste bedoelingen wordt mondiaal denken zo het den-
ken over de wereld als geheel in westers kostuum, een herhaling van
het 19e-eeuwse patroniserende besef van The White Man's Burden.
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Verlies van historische kennis

Tot zover heb ik geprobeerd aan to tonen dat het mondiale denken in
Europa voor een belangrijk deel defect is. Om daar verbetering in to
krijgen, om tot een werkelijk mondiaal denken to komen, moeten we
de oorzaak van het defect opsporen, zodat we het kunnen repareren.
Welnu, zoals alle denken moet ook mondiaal denken geleerd worden en
dat betekent dat er mensen moeten zijn die het onderwijzen. Op een
hoog niveau van reflectie zijn dat vooral altijd de historici geweest; op
een niveau van praktische instructie waren dat, op zijn minst sinds de
Krimoorlog, de journalisten. Beide bronnen van kennis omtrent de
wereld zijn in de tweede helft van de 20ste eeuw in belangrijke mate
verstopt geraakt. Niet dat de professionele historici slechter zijn dan ze
vroeger waren, maar de stroom vanuit hun wetenschappelijke laborato-
rium naar het algemene publiek van normaal begaafde burgers en kie-
zers stokt op bedenkelijke wijze.
Een van de belangrijkste redenen daarvan is, dat het hedendaagse on-
derwijsbeleid het vak geschiedenis op de scholen is gaan behandelen als
een luxe, als een rubriek 'diversen' op de begroting, in plaats van als
het middel de leerlingen to orienteren op de wereld waarin ze moeten
gaan functioneren. Volgens het beleid hoort geschiedenis (anders dan
wiskunde en technologie), niet meer tot de algemene ontwikkeling van
de kiesgerechtigde burger. Daarom is het niet meer een verplicht on-
derdeel van elk eindexamenpakket en heeft het, waar het dat nog wel
is, de vorm aangenomen van onsamenhangende capita selecta. In onze
tijd kan iemand zich een ontwikkeld mens noemen zonder enig idee to
hebben van de herkomst van de democratie waarin hi j stemrecht heeft
of van de evolutie van vormen van mondiaal denken als daar waren: de
Civitas Romanorum, de Civitas Dei, de Civitas Universitates, vanaf het
Romeinse Rijk via Constantijn naar Karel V tot het Napoleontische of
het Engelse Imperium of tot aan de universele droom van het Socialis-
me en de supranationale organisaties van Volkenbond en UNO. In een
wereld waarin dit soort kennis niet beschouwd wordt als elementaire
kennis, maar als franje verwezen wordt naar het gebied van keuzevak-
ken, kan het niet verbazen dat het mondiale denken defect raakt of
zelfs helemaal niet meer kan functioneren.

Dilettantische journalistiek

Minstens even erg is het gesteld met de praktische voorlichting door de
journalistiek. De marginale plaats van het vak geschiedenis in het
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voortgezet onderwijs kan geen enkele School voor de Journalistiek
meer compenseren, nog afgezien van het feit dat de media een belang-
rijk deel van hun staf niet recruteren uit afgestudeerden van zo'n op-
leiding. Het gebrek aan achtergrondkennis van veel van deze voorlich-
ters en de gevaarlijk vertekende beeldvorming bij hun lezers en toe-
hoorders is dan ook schrikbarend. Ik noem slechts enkele voorbeelden
uit de laatste drie decennia in de journalistiek.

Het eerste voorbeeld betreft de beeldvorming omtrent het verzet, en
wel omtrent de Duitse Widerstand in het bijzonder. Daaronder werden
ook ten tonele gevoerd de Duitse officieren die aan het eind van de
oorlog een aanslag op Hitler pleegden. Het publiek kreeg dat gepresen-
teerd als verzet tegen het nazisme, in plaats van als verzet tegen een
wijze van oorlogvoering die tot een Duitse nederlaag moest leiden. Met
andere woorden: wat deze zogenaamde 'verzetshelden' wilden was een
ander krijgsplan dat Duitsland, en daarmee het nazisme, alsnog de
overwinning moest brengen.

Het tweede voorbeeld betreft de voorlichting over de Basken. Omdat
die tegen Franco waren, die van hun afscheidingsstreven niets wilde
weten, en omdat Franco algemeen erkend werd als Tout', waren de
Basken dus 'goed. Dat de Basken de zwartste reactie vertegenwoor-
digden van een 'troon en altaar-politiek', waarbij vergeleken de Carlis-
ten democraten waren, verhinderde niet dat mediavoorlichters en voor-
gelichten hete krokodillentranen vergoten om de mislukking van het
Baskische vrijheidsstreven, waar ieder rechtgeaarde democraat, mits
juist voorgelicht, alleen maar blij om kon zijn.

Een derde voorbeeld is de algemene jubel in het Westen die de ver-
drijving van de Sjah van Perzie begeleidde, en de bestempeling van de
oppositie tegen hem als nationale en democratische bewustwording van
een onderdrukt volk. Wie voorzichtig opperde, dat de remedie wel eens
erger kon zijn dan de kwaal, werd gediskwalificeerd als sikkeneurige
verstoorder van het feest. Toen even later diezelfde journalisten geen
kleuren genoeg hadden om Khomeiny of to schilderen als een diabo-
lisch fanaticus, die als genadeloze scherprechter iedere ketter aan de
galg bracht, werden degenen die wezen op de inconsequentie in de
voorlichting opnieuw tot zwijgen gebracht als vergruizers van het
beeld.
Waar dit slechts enkele voorbeelden zijn uit een rijke voorraad, kan het
defect raken van het mondiale denken niet meer verbazen.
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De vulgarisering van de vredesbeweging

Tot zover het eerste dilemma. Daarbij zijn drie punten van kritiek naar
voren gekomen die ook een rol spelen bi j het tweede dilemma: de span-
ning tussen het streven naar echte vrede enerzijds en vrede-om-de-
lieve-vrede-wille anderzijds. Die punten van kritiek zijn: algehele op-
pervlakkigheid bij de analysering van een probleem; gemakzucht ten
aanzien van verwerving van werkelijke kennis van zaken en zwart-wit
denken in 'tout' en 'goed', 'underdog' en 'onderdrukker'. Deze drie
tekorten hebben niet alleen het mondiale denken, maar ook de westerse
vredesbeweging gevulgariseerd.
De vredesbeweging vertoont bovendien het gevaar dat ze zich telkens
periodiek op een probleem concentreert, de ene keer de kernbewape-
ning, de andere keer de ecologie en dan weer de vrijheidsstrijd of het
racisme. Dit snelle wisselen van zwaartepunt geeft de vredesbeweging
het aanschijn van extreme actualiteitsgebondenheid, die een funda-
mentele theorievorming in de weg staat. Er is gebrek aan continuiteit
en lijn, en een teveel aan modieusheid. Dit wordt vooral funest wan-
neer de vredesbeweging zich bemoeit met de vredesopvoeding. Opvoe-
ding als praktijk en pedagogiek als wetenschap moeten vertrekken van-
uit een antropologische theorie en niet vanuit de krantenkoppen van de
dag. Daarom wil ik nu reeds kenbaar maken, al zal ik het straks pas
uitwerken, dat ik vind dat de vredesopvoeding en de vredespedagogiek
losgekoppeld moeten worden van de vredesbeweging.

Ecologie

De problemen die de vredesbeweging bezig houden zijn alle zeer com-
plex, maar worden vaak vanuit slechts een gezichtspunt bekeken. Dat
is oppervlakkig en eenzijdig en geeft vaak een zo klein fragment van
de waarheid dat het al geen waarheid meer is. Daar is bijvoorbeeld het
probleem van de ecologie. We zijn het er allemaal over eens dat milieu-
bescherming niet alleen een schone zaak is, in een dubbele betekenis
van schoon, maar zelfs een must, willen we in leven blijven.
Maar wat nu, als op een gegeven moment het behoud van werkgelegen-
heid ten koste gaat van milieubehoud? Dat is geen theoretisch pro-
bleem, dat gebeurt voortdurend. Het een is niet belangrijker dan het
ander; ook zonder werk wordt ons leven bedreigd. We moeten beide
zien to behouden, de werkgelegenheid in het milieu. Maar om daar de
middelen toe to vinden is kennis vereist, veel kennis: natuurkunde,
scheikunde, biologie, technologie, maar ook sociologie, demografie en
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nog veel meer. Simpelweg gaan demonstreren tegen een fabriek die de
regio vervuilt is gemakzuchtig, lui, dom en lost het dubbele probleem
niet op.

Kernbewapening

Een ander voorbeeld is de actie tegen kernbewapening. In de vredes-
acties is de strijd tegen de kernbewapening verward geraakt met die
tegen kernenergie in het algemeen, ook die ten behoeve van vreedzame
doeleinden. Het kan niet tegengesproken worden dat ook dan het pro-
bleem speelt van het radioactieve afval, dat koste wat het kost opgelost
moet worden. Ook dat eist veel en uiterst geraffineerde technologische
kennis. De vredesbeweging zou zich met alle kracht moeten inzetten
voor de verwerving van die kennis, in plaats van zich tevreden to stel-
len met protesteren tegen een nieuwe uitvinding die alleen al in de
medische wetenschap zich bewezen heeft als levenreddende potentie.
En bovendien, voert het verbieden van de menselijke inventiviteit ons
niet terug naar middeleeuwse toestanden als de verbranding van boeken
en van de onderzoekers die ze schreven?

Bevrijdingsstrijd

Een ander voorbeeld is de adhesie van de vredesbeweging aan de be-
vrijdingsstrijd van onderdrukte landen, volkeren en groepen. De sym-
pathie welt op als een soort automatisme, op het pure horen van het
woord bevrijding. Van wat er bevrijd moet worden en wie zich bevrij-
den wil en waarom en waartoe, dat schijnt niet belangrijk to zijn. Ik
gaf al het voorbeeld van 'vrijheidsstrijder' Khomeiny tegen de Sjah.

Een zelfde verschijnsel zien we nu bij de ontwikkelingen in Oost-Eu-
ropa. Gejuicht werd er door de vredesbeweging bij de val van Ceauses-
cu, maar een diep stilzwijgen heerst er in haar gelederen nu in Roeme-
nie herdenkingen worden gehouden en standbeelden worden opgericht
voor andere -iescu's, die na de Tweede Wereldoorlog als beruchte oor-
Iogsmisdadigers bekend werden en die de dood van duizenden joden en
niet-joodse antifascisten op hun geweten hadden. Nu, na de val van het
gesmade communisme, worden deze fascisten weer in ere hersteld en
zijn er felle campagnes in de Roemeense pers en in het Roemeense
parlement tegen het feit dat een jood premier geworden is. Maar desal-
niettemin blijft het standpunt van de vredesbeweging: leve de beyrij-
ding van het Roemeense volk, dood aan het communisme.
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En wat zien we ten aanzien van Walesa, die nu met gebalde vuisten en
knarsetandend voor de Knesset in Jeruzalem vergiffenis moest vragen
voor het eeuwenlange moord en dood zaaiende antisemitisme van zijn
volk, waar hij het, blijkens zijn fel antisemitische televisie- interview
van nog Been jaar geleden, gloeiend mee eens bleek to zijn. Toen ik, in
1980, bij een spreekbeurt voor het studentenpastoraat in Amsterdam,
in tegenwoordigheid van Van Kilsdonk, tijdens jubelende sympathie-
betuigingen met Solidariteit, waarschuwde dat men zich in deze bewe-
ging en in haar leider Walesa vergiste, dat het, in plaats van een sociale
opstand, een extreem nationalistisch-chauvinistisch-katholiek offensief
was tegen het socialisme, was ik een verstoorder van de algemene eu-
forie.

Zo wordt ook de opstand tegen het communisme in de Sovjet-Unie zelf
geassocieerd met nooit meer Goelag Archipel en dus toegejuicht, maar
op de onmiddellijke wederopleving van het eeuwenoude Grieks-Ortho-
doxe antisemitisme en xenofobe panslavisme van de Pamyatbeweging,
die niet mogelijk was onder het communisme, heb ik nog Been reacties
van de vredesbeweging gehoord.
Wel heb ik gehoord en gezien, via de televisie, hoe de Oostduitse vre-
desbeweging een van haar activisten, de zanger Wolf Biermann, uit-
stootte uit haar rijen als verrader, omdat hij voor de Amerikaanse in-
terventie was in de Golfoorlog. Als verrader? Nee! Wolf Biermann,
zoon van een joodse vader en een niet-joodse Duitse communistische
moeder, werd uit de ri jen van de vredesbeweging gestoten als food. Het
was de eerste keer dat hij niet met ze mee deed, en waarom deze on-
trouw opeens? Ach natuurlijk, omdat het om Israel ging. Het bloed
kruipt waar het niet gaan kan. Nu zagen zijn 'vrienden' eindelijk eens
van wat voor gebroed hij altijd al was geweest; dat Wolf Biermann hun
leuze 'Geen bloed voor olie' niet begreep als dat het bloed van de onder
de voet gelopen Koeweiti's uitsloot, dat was ze to gecompliceerd. Het
verbrak het comfortabele zwart-wit patroon waarbij je noch hoeft to
denken noch to weten, maar kunt volstaan met het uitgieten van rode
verf over de straat.

Het communistische vijandbeeld

Behalve aan gemakzucht, onkunde en zwart-wit denken maakt de Eu-
ropese vredesbeweging zich schuldig aan ontrouw aan haar eigen prin-
cipes. De vredesbeweging was altijd, terecht, gekant tegen het gevaar-
lijk mythische van vijandbeelden en tegen de daarmee samenhangende
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Koude Oorlog. Terecht was dan ook haar euforie bij de beeindiging
van de Koude Oorlog tussen Oost en West. Des to onbegrijpelijker is
het dat ze zich nu zelf schuldig maakt aan een Koude Oorlog tegen de
Sovjet-Unie en alles wat maar communistisch is. Met de ogen stijf
dichtgeknepen voor alles wat racistisch, antisemitisch, vulgair-materi-
alistisch en reactionair gedrag is, wordt alles wat maar anticommunis-
tisch is toegejuicht als bevrijdingsstrijd. Dat herinnert mij op pijnlijke
wijze aan de houding van politiek rechtse groepen in Nederland na de
onderdrukking van de Hongaarse Opstand in 1956 door de Russen.
Onder de Hongaarse vluchtelingen die toen de Westeuropese landen
binnenstroomden kwamen ook Hongaarse joden Nederland binnen. Zij
heetten to zijn gevlucht voor het communistische geweld. Mijn vader
ging ze, in zijn functie van voorzitter van de joodse gemeenschap in
Nederland, opzoeken in hun opvangkamp in Hoofddorp en ik, toen nog
studente, mocht met hem mee. Toen we hun zeiden heel goed to be-
grijpen hoe blij ze waren dat ze het communisme hadden weten to ont-
vluchten, keken ze eerst elkaar en toen ons sprakeloos van verbazing
aan. Het communisme ontvlucht? Hoe kwamen we erbij? De vrijheids-
strijders waren ze ontvlucht! Want het eerste wat de opstandelingen
deden was ramen en deuren van joodse winkels en woningen inslaan.
Het was weer als vroeger, voor de komst van het communisme, zeiden
ze. Dat het nu de vredesbeweging is die meedoet aan de vorming van
een anticommunistisch vijandbeeld is diep verontrustend.

Waar de vredesbeweging al zelf niet het vijandbeeld schept doet ze ook
niets om dat wat anderen vormen of to breken of tegen to spreken. Zo
zag ik op de televisie een beeld van een Oostduitse vrouw die na het
neerhalen van de Berlijnse Muur voor het eerst een luxe modezaak in
West-Berlijn betrad, en na verloop van tijd uit de kleedkamer tevoor-
schijn kwam en zich in haar nieuwe kostuum stond to verlustigen voor
de spiegel. De stem van de omroeper gaf daarbij het commentaar: `Haar
eerste confrontatie met de democratie'. De vredesbeweging die zo be-
zorgd is over lucht- en watervervuiling zou ook eens de straat op moe-
ten gaan om to protesteren tegen taalvervuiling. Want als die voorstel-
ling van democratie straffeloos verspreid mag worden, dan zijn we
werkelijk in gevaar. We moeten ons goed realiseren dat de opgroeiende
generatie haar begrippenkader meer ontleend aan de media dan aan de
schoolboeken.

Aan het begin van deze eeuw zag de Europese vredesbeweging de ver-
wezenlijking en vervolmaking van de democratische droom als verbon-
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den met het socialisme, en na de Oktober-revolutie van 1917 specifiek
met het Eerste Socialistische Vaderland. Dat de Sovjet-Unie na de eer-
ste tien jaar van haar bestaan de democraten buiten haar grenzen te-
leurgesteld heeft zal niemand ontkennen. Maar afgezien van de vraag
in hoeverre het democratische Westen mede schuldig is aan het isole-
ment waarin de Sovjet-Unie heeft moeten experimenteren (wat niet
bevorderlijk was voor een normale ontwikkeling) blijft het voor mij
onbegrijpelijk en onvergeeflijk dat de vredesbeweging nu geen traan
gelaten heeft bij de ondergang van deze utopie.

Het Amerikaanse vijandbeeld

Paradoxaal genoeg bloeit er in vredeskringen echter een minstens even
intens vijandbeeld van de grote tegenspeler van de Sovjet-Unie, de
Verenigde Staten! De reactie op de Amerikaanse interventie in de
Golfoorlog, met name van de kant van de vredesbeweging in Frankrijk
en Duitsland, was zonder meer schandelijk. Waar was haar mondiale
meeleven met de bedreigde volken rondom Irak? De mede daardoor to
Lang uitgestelde interventie en to vroege beeindiging ervan zijn uitge-
mond in de genocide op het Koerdische volk en de ingraving van de
Irakese kernmacht, die nu niet meer getroffen kan worden en het hele
Nabije- en Midden-Oosten in zijn dodelijke greep heeft. Waar zijn nu
de demonstraties en protesten van de vredesbeweging tegen deze nucle-
aire tijdbom? Ach, het is comfortabeler to demonstreren tegen een
kerncentrale voor vreedzame doeleinden dicht bij huis. Op 19 januari
1991, terwijl wij in Israel met gasmaskers op in onze verzegelde kamers
zaten en Saddam Hoesseins raketten hele wijken van Tel Aviv in de as
legden, gaven leden van de IKV-kern Bolsward een interview of voor
Vrij Nederland (Vrij Nederland, 26.1.1991), waarin ze stelden dat
Amerika nooit een ultimatum had mogen stellen omdat `de cultuur en
denkwereld van Saddam Hoessein zo anders (is) dan de onze...' (iets wat
je na lezing van het hele interview sterk gaat betwijfelen) `en dat, als
of Israel of Irak van de kaart zou moeten verdwijnen, het beter Israel
kan zijn, omdat daar minder mensen wonen'! Aldus een woordvoerder
van de Nederlandse vredesbeweging en, Godbetere het, een leraar die
jeugd moet opvoeden... Vervolgens mijmeren deze voorvechters voor
de vrede nog wat na over de gouden tijd van de strijd tegen de kruisra-
ketten, toen ze elke maandagavond voor het gemeentehuis van Bols-
ward zwijgend demonstreerden om zo 'anderen aan het denken to zet-
ten', want de kruisraket sprak mensen aan omdat hij dicht bij huis was.
Het ding kon op Bolsward vallen, dat bracht de betrokkenheid teweeg.
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Je vraagt je dan toch even of of er in Bolsward niet minder mensen
wonen dan in Tel Aviv, en of volgens de IKV-logica Bolsward dus niet
beter van de kaart had kunnen verdwijnen dan Tel Aviv........
En dat doet me terugkeren tot mijn stelling dat de vredesopvoeding
losgekoppeld moet worden van de vredesbeweging, want een opvoeding
gebouwd op zulke ontwaarde waarden is kinderverkrachting.

Wat is Europa?

De vredespedagogiek moet dus zijn inspiratie ergens anders vandaan
halen. De harde kern van vredesopvoeding kan Been andere zijn dan
opvoeding in waarden en normen. Op de vraag welke waarden en nor-
men dat zouden moeten zijn heb ik elders al eens antwoord proberen to
geven (Dasberg, 1991). Ik kwam toen uit op de waarden en normen van
de democratie. Ik zou dit nu in een breder historisch kader willen
plaatsen. Want met de op handen zijnde schepping van de Verenigde
Staten van Europa staat de Nederlandse pedagoog op een kruispunt van
de geschiedenis, dat een herbezinning vereist op zijn opvoederstaak.
Als de Nederlandse pedagoog een Europese pedagoog moet worden en
de Nederlandse opvoeder een Europese opvoeder, aan welke eisen zal
hi j dan moeten gaan voldoen? En aan die vraag gaat een andere vraag
vooraf: wat verstaan we onder Europa?

Europa is niet een geografisch gebied: de geografische grens loopt door
het centrum van Istanbul, waar op een kruispunt een wegwijzer staat
met het opschrift Europa wijzend naar de ene kant en het opschrift
Asia wijzend naar de andere kant. Desondanks is heel Istanbul puur
Orient. Europa is ook niet een politiek-historische eenheid, want de
grenzen zijn niet constant: Portugal en Spanje hebben in de middel-
eeuwen zeven eeuwen lang tot de wereld van de Islam en de Orient ge-
hoord, goeddeels afgesneden van het verkeer met Europa. Turkije,
gedurende tien eeuwen spreekwoordelijk schrikbeeld en wezenlijke
bedreiging van Europa, behoort nu plotseling tot het Verenigd Europa.
Het constante criterium voor Europa door de eeuwen heen is een cultu-
reel criterium en wel bepaald door: de Hellenistisch-Romeinse cultuur,
de Renaissance, het Humanisme, de Hervorming en de Verlichting.

De Hellenistisch-Romeinse cultuur werkt tot op heden door in de es-
sentiele rechtsprincipes die in Europa vigeren, vooral ten aanzien van
het begrip staatsburger. De Renaissance schiep een menselijk zelf-
bewustzijn waaruit de Europeaan de rechtvaardiging, de durf en zelfs
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het plichtsbesef putte zelf vormgever van de wereld to zijn. Het Hu-
manisme schiep een vrije ongeknotte wetenschap en tolerantie jegens
andersdenkenden. De Hervorming wekte het individuele geweten en
daarmee de rechtvaardiging van de burgerlijke ongehoorzaamheid. De
Verlichting bracht de democratie.
Ik herhaal: het begrip staatsburgerschap, menselijke vormgeving van de
wereld, ongeknotte meningsuiting, tolerantie, de imperatief van het
individuele geweten tot en met burgerlijke ongehoorzaamheid en de-
mocratie, dat is Europa.

Europa is niet het conglomeraat van die twaalf staten die men nu de
Verenigde Staten van Europa denkt to gaan noemen. Spanje, Portugal,
Griekenland en Turkije vallen buiten het zojuist geschetste cultuur-
historische patroon. Moge de Romeinse scepter nog tot in Spanje en
Portugal gereikt hebben, de grote spirituele revoluties van Renaissance,
Humanisme, Hervorming en Verlichting hebben geen van deze landen
beroerd. Al geldt Griekenland als de bakermat van onze democratie, in
werkelijkheid is uitsluitend het woord van Griekse oorsprong en zou-
den we raar opkijken als we op een ochtend wakker zouden worden in
de elitaire, oligarchische democratie van het klassieke Athene. Dat deze
vier landen nu binnen het gebouw van de Verenigde Staten van Europa
getrokken worden gebeurt uitsluitend op basis van zeer tijdgebonden
politieke, strategische en economische gronden, en met hun cultureel
afwijkend stramien zal het zeer de vraag zijn of die eenheid kan stand-
houden. Houdt zij stand, dan is het de vraag of en in hoeverre het
waarden- en normenstelsel van het oude Europa zich daarin zal kunnen
handhaven.

Waar deze vier nieuwkomers een potentiele belemmering zijn voor een
werkelijk verenigd Europa, zouden twee andere landen, die nu buiten
het politieke verbond blijven, een belangrijke culturele versteviging
van een verenigd Europa hebben kunnen vormen. Dat zijn Zwitserland
en Tsjecho-Slowakije. Zij hebben zeer actief deelgenomen aan de ge-
noemde spirituele revoluties: Zwitserland met zijn Humanisten-cen-
trum Base] en zijn Hervormers Zwingli en Calvijn; Tsjecho-Slowakije
met zijn Hervormers Johannes Huss en Johan Amos Comenius, welke
laatste bovendien de eerste grote pedagoog was, in wiens pedagogiek
reeds alle genoemde Europese waarden en normen zijn neergelegd.

Uit de keuze van landen blijkt dat de nieuwe Europese Gemeenschap
puur politiek is en vanuit cultureel opzicht een wankele basis heeft.
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Volgens Zweden, dat ter elfder ure plotseling besloot als hekkensluiter
toch nog toe to treden, zou de Gemeenschap uitsluitend economisch
van opzet zijn. We moeten ons door dat argument geen rad voor ogen
laten draaien. Immers, de Zollverein van 1853 was eveneens puur eco-
nomisch van opzet, maar heeft wel geleid tot de politieke eenheid van
Duitsland en de Duitse hegemonie over Europa, die ons nog heugt! Zij
zou ons althans moeten heugen, hetgeen niet valt op to maken uit de
algemene euforie bij de val van de Duitse Muur en het herstel van de
Duitse eenheid nu. Een euforie die vooral de Vredesbeweging ken-
merkt. Opnieuw is hier sprake van oppervlakkigheid en gebrek aan
historische kennis. Zij die die kennis wel hebben wezen er terecht op,
dat deze Europese eenheid to lijden zal hebben van instabiliteit door
een tekort aan culturele cohesie, of als een nieuwe blokvorming zal
gaan functioneren in de plaats van een werkloos geworden NAVO,
maar hoe dan ook nauwelijks een stap in de richting van meer vrede zal
kunnen zijn.

Verlies van eigen identiteit

Dit misschien wat pessimistische perspectief ontslaat de Nederlandse
pedagoog niet van de plicht in deze situatie vruchtbaar to opereren ten
behoeve van een humane toekomst. Dat hij het niet gemakkelijk zal
krijgen wil niet zeggen dat hij het niet zou kunnen. Ik denk dat hij bi j
zijn moeilijke taak veel steun zou kunnen putten uit een herbezinning
op de Europese traditie. Dat moge een vreemd advies lijken in een
tijdsgewricht waarin de Europese cultuur in het algemeen en de Neder-
landse samenleving in het bijzonder letterlijk en figuurlijk sterk 'inge-
kleurd' geraakt is door de etnische minderheden en hun, van Europa zo
afwijkende, cultuurpatronen. Het is echter minder vreemd dan het
lijkt. Teneinde deze minderheden in hun eigen waarde to laten en hun
cultuur to respecteren als gelijkwaardig aan de Europese moet men
eerst weer kennis van en liefde voor de eigen Europese cultuur terug-
winnen. En daarmee zijn we dan gekomen tot het derde dilemma: in-
tercultureel denken versus verlies van eigen identiteit.

Het heeft er veel van weg dat men, vanuit een schuldgevoel als Euro-
peaan ten opzichte van de Derde Wereld, zich er voor schaamt trots to
zijn op het nationale verleden en de nationale cultuur.
Interessant is dat dat de buitenlander, die zich wel sterk verbonden
voelt met zijn cultuur, opvalt en als niet positief ervaart. Een Marok-
kaanse jonge vrouw die op haar zeventiende naar Nederland kwam en
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er nu werkt als studiebegeleidingsfunctionaris, zegt daarover: "Ik denk
dat Nederland geen cultuur heeft. Hier is vrijheid, hier mag alles. Ik
heb op school ook niets geleerd over de Nederlandse cultuur, ook niet op
de MAVO, ik heb niets geleerd over de geschiedenis van Nederland.
Misschien leer ik iets over de Nederlandse cultuur als ik de HBO-oplei-
ding ga doen" (Holzhaus, 49). Opvallend in dit citaat is, dat zij cultuur
verbindt met geschiedenis en met moraal. 'Hier mag alles' is volgens
haar duidelijk geen positivum; er mankeert iets aan die 'vrijheid'.
Zonder morele normen van goed en kwaad, van geoorloofd en niet
geoorloofd, betekent die vrijheid niet meer dan een nogal chaotische
permissiviteit. En als Fatimah die rijke Nederlandse cultuur op school
onthouden is, dan betekent dat, dat ook haar Nederlandse klasgenoten
daarvan verstoken zijn gebleven. Wat een verlies, wat een schade, wat
een armoedige opvoeding!

De geest van Erasmus

Zonder chauvinistisch to zijn kan men zeggen dat Nederland bij uitstek
Europa is. Het is hier dat de eerste Republiek werd ontwikkeld; dat
humanistische tolerantie alle in het buitenland verboden boeken onge-
censureerd van de pers deed rollen en de, om geloof of wetenschap-
pelijke overtuiging, vervolgden een nieuw vaderland bood. Het is bij
uitstek Nederlands om grensoverschrijdend in grote gehelen to denken
als Europa, Mensheid. Het is de Nederlander Erasmus, die door Stefan
Zweig terecht gekenschetst werd als "sesshaft in keinem Lande and hei-
misch in alien" (Romein, Erfl. I, 123). Het was de Europeaan in Eras-
mus die hem, evenals zijn vriend Thomas More in Engeland, deed kie-
zen voor een ongedeeld Europa en een niet versplinterd Christendom,
aldus trouw blijvend aan het Katholicisme, hoewel de Nederlander in
hem Luther's kritiek grotendeels deelde. Het is de humanist Erasmus
die zich niet klakkeloos bond aan een kamp, maar elke zaak met zijn
onafhankelijke geest op zijn merites en tekorten beoordeelde. Onaf-
hankelijk denken, ook dat was een typisch Nederlandse karaktertrek
die ook Erasmus' werk als pedagoog kenmerkt: hij had zowel leerlingen
die zich zouden scharen onder de aanhangers van Spanje en het Katho-
licisme als aan de kant van de Opstand en de Hervorming (Huizinga,
1958, 237).

Dat is zeker een Principe dat de Nederlandse pedagoog en vooral de
vredespedagogiek van hem zou moeten leren: opvoeden is openen, niet
sluiten, opvoeding is niet, en mag nooit zijn, het aanleren van een be-
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paalde moraal, maar het wekken van een eigen moreel besef. "Al bleven
dan in de hitte van den strijd de Katholieken hem beschouwen als den
groten bederver der Kerk, en de Protestanten als den verrader van het
Evangelie, toch ging naar beide zijden zijn woord van matiging en wel-
willendheid niet ongehoord voorbij. Tenslotte heeft geen der beide par-
tijen Erasmus voorgoed verworpen" zegt Huizinga (1958, 236).

Onafhankelijk, matig en welwillend is Erasmus in zijn pedagogiek. Hij
pleit voor de rechten van het kind tegen hardvochtige schoolmeesters;
hij zegt, evenals Comenius, dat het kind spelende moet leren aan plaat-
jes (Huizinga, 1958, 133); hij breekt een lans voor de rechten van het
meisje op een intellectuele vorming (Erasmus, 1976, 4-17); hij neemt
het op voor het gevallen meisje. Het is de Erasmiaanse geest, zegt Hui-
zinga, die de Republiek voor vreemdelingen maakte tot bewonderd
model van sociale verantwoordelijkheid.

De Geschiedenis van Nederland is zeer veel minder bloedig en
wreed dan die van welk der omringende landen ook. (...) In de
Republiek der Zeven Provincien is de gruwel der terechtstellin-
gen van heksen en tovenaars meer dan een eeuw eerder opge-
houden dan in al de overige landen.... (Huizinga, 1958, 238).

Het was de burgerlijke nuchterheid en gematigdheid en verlichting die
zulk fanatisme al vanaf het begin van de zeventiende eeuw niet meer
duldde.

De antropologische omslag

De ontdekkingsreizen van de 15e en 16e eeuw brachten Europa de con-
frontatie met een mensheid buiten de christenheid, die een herwaar-
dering van traditionele normen en houdingen noodzakelijk maakte.
Waar de middeleeuwse antropologie was uitgegaan van de hierarchie
bestialitas-humanitas-christianitas-divinitas, waarbij de mens enerzijds
hermetisch afgeschermd werd van het dier en anderzijds van het god-
delijke, proclameerde de Renaissance -mens Ficino al in 1510 dat de
mens tot het goddelijke, waar hij uit voortkwam, kon opstijgen. Waar
de Europeaan in zijn eerste confrontatie met de Indiaan deze associeer-
de met 'bestialiteit' werd dit beeld al spoedig vervangen door het be-
grip van de 'Edele Wilde', totdat men in de 18e eeuw, met Montaigne,
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ook de bestempeling 'Wilde' onaanvaardbaar gaat vinden. Montaigne
spreekt van een obligation mutuelle als general devoir de 1'humanite.
De Verlichting brengt het concept van een totaalmensheid, waarin
christen als synoniem voor mens omstreden raakt. In deze antropolo-
gische omslag van de Europese 17e/18e eeuwse moderniteit wordt het
begrip humanitas in de betekenis van de christelijke traditie totaal ont-
bonden (Bodeker, 1069, 1074-75, 1078). Voor Voltaire is humanite
solidariteit van alle mensen, de wens tot hun alley geluk, en afschuw
van onrecht en onderdrukking (Bodeker, 1076-77). Ook in dit besef,
dat de christen zijn superioriteitsbesef zou moeten matigen, waren twee
Nederlanders de Verlichting al voor geweest: Erasmus, die zijn geloofs-
genoten de 'wilden' als voorbeeld voorhield, omdat zij ontucht en over-
spel op de mannen verhaalden en niet op het zwakke geslacht (Huizin-
ga, 1958, 133) en Hugo de Groot, die in zijn De jure belli ac Pacis
stelt, dat ook uitheemse volkeren recht hebben op soevereiniteit, zon-
der eerst to hoeven bewijzen dat ze het ware geloof of een hoge be-
schaving hebben! (Huizinga, Tien St., 125). De Tsjech Comenius die
een veilige toevlucht vond in Nederland, achtte het in 1658 al normaal,
zelfs het voorschoolse kind middels zijn Orbis Pictus vast op eerbiedige
wijze voor to lichten over Jodendom en, zij het op iets kritischer wijze,
over Islam! (Comenius, 1978, 296, 302). Hij spoort het kind ook aan tot
humanitas en legt dat uit als Wechselfreundschaft, wat betekent dat
"Die Menschen sind geschaffen einer dem anderen zum baesten."
(Bodeker, 234).

Vrede heeft een prijs

De weldadige matigheid en kritische nuchterheid van de burgercultuur
van Nederland heeft dit land ook weerhouden van de dweepzucht van
de Romantiek, zoals die over het 19e-eeuwse Duitsland raasde, om daar
uit to monden in chauvinisme, racisme en xenofobie. Gelukkig kende
ook Duitsland enkele onafhankelijke geesten die zich tegen deze bene-
veling van de ratio verzetten. Zo schreef in 1845 Julius Frobel (niet de
pedagoog Friedrich) tegen een vulgair-religieus humanisme, die theo-
logie van het humanisme, "dat nieuwsoortige Christendom dat de onno-
zelen prediken" en dat neerkomt op een minderwaardig leven in een
kuddegeest. Humanisme is volgens hem democratie en democratie is
iets rationeels (Bodeker, 1123). Ook Herder waarschuwde in zijn Briefe
zur Beforderung der Humanitat in 1794 al dat humanisme niet verward
moet worden met "das weiche Mitgefihl.... das wir gewohnlich Mensch-
lichkeit nennen...."; de pedagoog Campe maakte in 1778 het onderscheid
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tussen Empfindsamkeit en Empfindelei. De eerste "stutzt sich immer
auf deutlich erkannte Grundsatze der Vernunft", het tweede "beruht blof3
auf dunklen Gefi hlen dessen, was andere fir sittlich schon and fur sitt-
lich haflich halters" (Bodeker, 1090, 1080). Deze waarschuwing tegen
dweepzucht en tevens tegen slaafs trendvolgen hebben we momenteel
weer hard nodig. Niet alleen op politiek gebied zien we een redeloos
meedeinen op golven van opperste adoratie en diepste verguizing, zoals
to zien valt aan de binnen twintig jaar voltrokken omslag van fervent
marxisme-leninisme naar de verbrijzeling van de standbeelden van
deze socialistische aartsvaders. Maar ook op het intellectuele vlak en in
de meest ontwikkelde kringen doet zich dat dwepen en slaafse meelo-
pen voor, zoals we zien in de omslag van oeverloze idealisering van het
intellectuelenpaar Sartre-de Beauvoir, twintig jaar geleden, naar hun
extreme debunking nu (o.a. Vrij Nederland, 18 Mei 1991). Daarvoor
was het Althuser die we voorgeschoteld kregen als profeet van de eeuw
terwijl niemand meer over hem schijnt to durven spreken rinds hij zijn
vrouw vermoordde. Kennelijk staan er na die moord opeens andere let-
ters in zijn geschriften. Wat een horigheid en lafheid van zich geeman-
cipeerd wanende mensen.

Het is de domheid van het zwart-wit denken. Erasmus gruwde van het
extremisme van Luther, maar dat weerhield hem niet ervan zijn ad-
hesie to betuigen met een aantal van diens stellingen. Hij was in staat
open to staan voor andermans denkbeelden en tegelijk trouw to blijven
aan zijn eigen denkbeelden. Ook dat is een functie van de matigheid en
van de ratio: trouw. Die is momenteel ver to zoeken. Zoals mensen met
wegwerpartikelen leven, zo leven ze met wegwerppartners en met weg-
werpidolen. Open naar het nieuwe, maar niet afgesloten van de traditie
- dat vereist matigheid, eerlijkheid en de moed om to falen. De pro-
blemen komen niet tot ons met een label 'tout' of 'goed'. We moeten
vaak kiezen tussen twee underdogs - Joden en Palestijnen -, tussen
twee tirannen - Saddam Hoessein en een oliesheik -, tussen een oorlog
om de rechtvaardigheid to herstellen (voor de gewone 'man in the
street' in Kuweit) en een vrede die de onderdrukking voortzet (voor
diezelfde gewone man). Als we onze keuzes echter gaan berekenen via
de computer tot een keuze tussen wat meer doden en wat minder do-
den, dan zijn we wel heel ver verwijderd van een humane toekomst.

Laat me eindigen met nog twee Nederlanders to citeren, een uit de 17e
eeuw en een uit de 20ste eeuw. Grotius sprak in 1607 de godin Vrede
aldus toe:
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Laat, goedertierene, hen den krijg winnen,
die om het einde van den strijd hem voerden,
laat hen, godin, smadelijk ondergaan,
die door verbonden den krijg hebben gezocht.

En op het verzetsmonument Weteringschans to Amsterdam lezen we
Van Randwijk's waarschuwing:

Een volk dat voor tyrannen zwicht
heeft meer dan lijf en goed verloren,
dan dooft het licht.
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De opdracht van Europa
Opvoeding en cultuur in een verenigd Europa (kritisch kornmen-
taar)

Mariska Zwinkels

Inleiding

Zoals Lea Dasberg al aanhaalde in haar inleiding, is voor dit sympo-
sium een zeer breed thema gekozen. Het mooie van een breed thema is
dat iedere spreker de ruimte krijgt vanuit een eigen specialisme een
bijzondere bijdrage to leveren. Tevens wordt het feit benadrukt dat een
humane toekomst vele invalshoeken kent. Lea Dasberg heeft zich in
haar bijdrage beperkt tot de opdracht van Europa.

De drie dilemma's

Volgens Dasberg confronteert een streven naar mondiaal denken de
westerse, en dus ook de Nederlandse, pedagoog met drie dilemma's. In
mijn bijdrage ga ik vooral in op het eerste en het derde dilemma.

Het eerste dilemma
Het eerste dilemma is dat van de spanning tussen mondiaal denken
enerzijds en patriarchate, neo-kolonialistische bemoeizucht anderzijds.
Dasberg schetst hierbij twee fasen van mondiaal denken. Allereerst een
import van cul tu ur- replica's van elders naar Europa. Vervolgens een
export 'nieuwe stijl' van westerse cultuur naar de Derde Wereld: een
spiritueel neo-kolonialisme van een zeer patroniserende en patriarchale
snort. Ook in Nederland wachten we op het 'wijzer' worden van mi-
granten, totdat zij zelf willen verwestersen. Dasberg stelt dat het mon-
diaal denken in Europa voor een belangrijk deel defect is.
Ik zal eerst kort ingaan op deze stelling, en vervolgens ingaan op de
geboden mogelijke oorzaak van het'defect'.

Dat het mondiaal denken in Europa voor een belangrijk deel defect is,
impliceert dat het beschadigd is en daardoor onbruikbaar. lets kan ech-
ter pas defect zijn als het voorheen onbeschadigd is geweest, of als er
een duidelijk beeld bestaat van hoe het zou kunnen zijn of hoe het was.
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Dus een vereiste is om een duidelijk beeld to scheppen van wat mon-
diaal denken zou kunnen zijn.

Resumerend uit wat Dasberg heeft gezegd, maak ik op dat tolerantie
hierbij een belangrijk begrip is. Tolerantie omschrijft zij als `het res-
pecteren van een andere wijze van bestaan en de bereidheid ervan uit
to gaan dat die evenzeer gerechtvaardigd is als de westerse levensstijl'.
Voor mij ontstaat dan een probleem zodra Dasberg spreekt van een
constant cultureel criterium dat Europa tot Europa maakt. Onder dit
criterium vallen volgens Dasberg: het begrip staatsburgerschap, mense-
lijke vormgeving van de wereld, ongeknotte meningsuiting, tolerantie,
de imperatief van het individuele geweten tot en met burgerlijke onge-
hoorzaamheid en democratie.
Als dat Europa is en wij de Europeanen - die "een menselijk zelfbe-
wustzijn hebben waaruit wij de rechtvaardiging, de durf en zelfs het
plichtsbesef putten zelf vormgever van de wereld to zijn" - is het dan
bijna niet vanzelfsprekend dat wij, overtuigd van de 'goede lijn' van
onze gedachten, deze trachten to verspreiden als een Blijde Boodschap?

Wij groeien op in een democratie, in een samenleving met een 'vrij'
marktmechanisme. Van jongs of aan leren wij dat als je ergens achter
staat, de enige manier om iets gedaan to krijgen is dat je mensen mee
moet zien to krijgen. Dit nu mondt volgens Dasberg uit in een zoetge-
vooisde prediking van westerse superioriteit.

Het is misschien niet alleen de zogenaamde zekerheid - als ik een ander
kan overtuigen dan zal het dus wel een goede manier van denken zijn -
dat de westerse levensstijl een goede is en daarom waard om uit to dra-
gen, het is ook een onzekerheid: is dit wel de goede manier van den-
ken? Daarnaast bestaat dan nog een angst voor het andere, het onbe-
kende.

De constatering dat het mondiaal denken in Europa voor een belangrijk
deel defect is lijkt gebaseerd op de voorgaande, misschien wat ver-
gaande conclusie. Kin het wel beter? Is de mens, in dit geval de Euro-
peaan, daartoe in staat? Ben ik daartoe in staat? Een sociaal wezen,
beperkt door de cultuur waarin ik ben opgegroeid; kan ik die onzeker-
heden van mij afschudden en een geheel andere levensstijl naast mi j
'tolereren'? Blijft het bij tolereren, het naast elkaar bestaan van ver-
schillende culturen, of moet het integreren zijn; hoe goed kunnen we dan
communiceren?
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Als oorzaak van het mogelijke defect noemt Dasberg het verlies van
historische kennis. Het hedendaagse onderwijsbeleid is het vak geschie-
denis gaan behandelen als een luxe, in plaats van als het middel de
leerlingen to orienteren op de wereld waarin ze moeten gaan functione-
ren. Daarnaast hekelt zij de slechte kwaliteit van de praktische voor-
lichting door journalisten.

De voorlichting door journalisten zou beter kunnen en geschiedenis
hoeft niet als luxe to worden gezien. Echter, mondiaal denken wordt
zeker niet alleen gevormd door volledige historische kennis. Dergelijke
kennis geeft weliswaar een beeld van hoe het (waarschijnlijk) geweest
is, maar niet van hoe het zou moeten zijn.
Wat is boekenkennis zonder ervaring? Kennis moet kunnen worden ge-
relateerd aan levenservaringen, aan omgang met anderen. Wat zijn his-
torische feiten en journalistieke informatie indien zij niet zijn gerela-
teerd aan een hedendaags ervaringskader?
Bovendien is het belangrijk om een mens to leren dat hij of zij, on-
danks de aangeleerde cultuur, of cultuurgeschiedenis, waard is to be-
staan. De angst voor het andere, het onbekende zou hierdoor (enigszins)
kunnen wijken. Dit is een voorwaarde om mondiaal to kunnen leren
denken. Ik gebruik hierbij ondanks de aangeleerde cultuur, en niet
dankzij. Dit kan enige verwarring scheppen, want wordt een mens niet
beinvloed door de cultuur waarin hij opgroeit? Uiteraard, maar dankzij
die cultuur komt hij ook met beperkingen to zitten waar hij niet alti jd
een antwoord op heeft.

De hier geschetste voorwaarde om mondiaal to leren denken, jezelf to
waarderen ondanks onze geinternaliseerde cultuur, de cultuur waarin
we zijn groot geworden, is misschien een onhaalbare. Het impliceert
een afstand nemen van jezelf, een afstand tot boven de eigen cultuur.
Dit lijkt echter een onmogelijkheid voor het individu, aangezien je
daaraan (voor een groot deel) je identiteit ontleent. Gezien deze pun-
ten, gezet naast de kritiekpunten die Dasberg noemde (algehele opper-
vlakkigheid bij de analysering van een probleem; gemakzucht ten aan-
zien van verwerving van werkelijke kennis van zaken; zwart-wit den-
ken in 'goed' en Tout', 'underdog' en 'onderdrukker') is het op zijn
plaats de vraag to stellen: Is mondiaal denken mogelijk?

Op het eerste gezicht lijkt de opgave mij een onmogelijke to zijn. Con-
cluderend voeg ik daaraan toe dat het dan erg moeilijk wordt om van
een defect to spreken. Uit pragmatisch oogpunt echter, is deze conclu-
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sie wat lastig, het zou als vrijbrief kunnen worden gezien tot het ach-
terwege laten van een streven naar zo mondiaal mogelijk leren denken.
Dit is zeker niet mijn bedoeling.

Het tweede dilemma
Het tweede dilemma is dat van de spanning tussen activisme voor vrede
(in de zin van een rechtvaardige wereld) aan de ene kant en de ver-
vlakking van het begrip vrede tot een vrede-om-de-lieve-vrede (in de
zin van een isolationistische afzijdigheid) aan de andere kant.

Dit dilemma is door Dasberg zeker niet behandeld om-de-lieve-vrede.
Er worden harde uitspraken gedaan met betrekking tot de vredesbewe-
ging, waarvan ik niet zeker weet of het gechargeerde uitspraken zijn.
Ik heb in dit verband twee vragen:
- Dasberg heeft nogal wat kritiek geuit in de richting van de vredesbe-
weging, omdat zij het anders aanpakken dan zij graag zou willen zien.
Wat moet ik in deze situatie met een begrip als tolerantie? Waarom
gebeurt het zoals u schetst? Klopt het dat er sprake is van algehele
vervlakking bij de analysering van een probleem, of krijgt de dieper-
gaande inspanning die ook wordt geleverd geen aandacht in de media?
- De tweede vraag is, of het wel waar is dat de vredesopvoeding ge-
bouwd is op de waarden van de vredesbeweging? In hoeverre bestaat er
een band die losgekoppeld zou kunnen worden?

Het derde dilemma
Het derde dilemma dat Dasberg heeft genoemd is dat van de spanning
tussen intercultureel gedrag enerzijds en het verlies van eigen culturele
identiteit anderzijds.

We hebben een waarschuwing tegen dweepzucht en slaafs trendvolgen
momenteel weer hard nodig, aldus Dasberg. Deze waarschuwing zullen
we ons ter harte moeten nemen en we zullen ons moeten realiseren dat
we blijkbaar niet zo 'zelfdenkend' en kritisch zijn als we wel zouden
willen!
Is het de domheid van het zwart-wit denken? Of is het de onmogelijk-
heid van het individu en/of de kleine groep tot het in ogenschouw
nemen van alle bijkomende factoren en daarom een zoeken van een
houvast, een herkenningspunt?
Ik wil hier nog even terug komen op het begrip tolerantie. Het pro-
bleem hierbij is dat het niet bij tolereren blijft, bij een naast elkaar
bestaan van twee verschillende culturen, maar het kan overgaan in een
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verandering van de eigen identiteit. Identiteit en wereldbeeld zijn voor
een groot deel opgebouwd uit kennis van ervaringen van anderen, en
het relateren daarvan aan eigen ervaringen. Kennis alleen is natuurlijk
niet voldoende: er zal van eigen cultuurervaringen sprake moeten zijn.

Door een direct naast elkaar bestaan van meerdere culturen kan een
conflict met jezelf ontstaan. Bij elke verandering ontstaat gegarandeerd
weerstand, maar bij een zo fundamentele verandering spelen angst en
onzekerheid een grote rol. Er moet voortdurend een evenwicht worden
gezocht tussen wie ik denk dat ik ben, wie ik wordt en wie ik mis-
schien zou willen zijn. En waarop moet ik mijn keuze (als die er al is)
baseren? Er bestaat een spanning tussen proberen mijn omgeving aan
mij aan to passen en mezelf aanpassen aan mijn omgeving. Ik geef niet
alleen mede vorm aan mijn cultuurmilieu, het cultuurmilieu werkt op
mij in en bepaalt mede mijn gedrag.

Herbezinning op de Europese traditie kan een steun zijn bij het hand-
haven van een eigen identiteit. Maar is dit de identiteit waarop wi j
wachten? Niet voor niets wordt naar een verruiming gezocht van mens-
en wereldbeeld. Of moet je jezelf erbij neerleggen een 'Europeaan' to
zijn, en slechts op Europese wijze de wereld to kunnen benaderen.
Je hoeft je niet to schamen voor je eigen cultuur, maar is er reden om
er trots op to zijn? Beide aspecten zowel schaamte als trots, zijn werke-
lijk en terecht, maar hoe dragen we dit denken dan over op een vol-
gende generatie?

Kan het zijn dat, om tot mondiaal denken to komen, juist sprake moet
zijn van een verlies van eigen identiteit, om de eenvoudige reden dat
dit altijd een culturele identiteit is? Kunnen wij door dit scherm, dat is
opgetrokken als een toren van Babel, heenkijken? Of zullen we deze
toren moeten neerhalen? Is dit neerhalen wel mogelijk?

Opvoeding is volgens Dasberg openen, niet sluiten. Opvoeding is niet,
en mag nooit zijn het aanleren van een bepaalde moraal, maar het
wekken van een eigen moreel besef. Maar als wij opvoeden in een
cultuur, om de eigen beperkingen niet to overschrijden, kunnen we een
kind dan nog wel openen, of slechts afsluiten voor al het andere?
Wij zullen onze eigen wereld moeten (blijven) openen om de wereld als
open aan een kind to kunnen presenteren, zodat het kind de wereld ook
als open leert kennen en beheersen.
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Kennelijk is een persoon die open staat voor de mogelijkheden van het
leven nog een zeldzaamheid, zolang deze mensen nog bij name ge-
noemd worden en als voorbeeld worden gebruikt. Zijn deze mensen
natuurtalenten, of de uitzonderingen die de regel bevestigen?

Tot slot: Hoe onderwijzen we een cultuur van tolerantie, solidariteit en
vrede die nog niet de onze is? In ieder geval niet alleen door geschiede-
nislessen en meer volledige journalistieke bijdragen. Maar tevens door
in vol vertrouwen onze eigenaardigheden ter discussie to stellen, door
onze eigen wereld trachten to openen en open to houden.
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Wat is in vredesnaam de geest van Erasmus?
Bas Levering

Dit symposium heeft zijn thema inderdaad breed gekozen. Lea Dasberg
heeft het thema ondanks haar toespitsing op 'de opdracht van Europa'
toch ook breed uitgewerkt. Ik zal mij in mijn bijdrage op een beperk-
ter aantal zaken proberen to concentreren. Maar eerst een vraag: Wat is
in vredesnaam de 'geest van Erasmus'?
Dasberg kwalificeert Erasmus, in navolging van Huizinga, als onafhan-
kelijk, matig en welwillend, en niet alleen in zijn pedagogiek. Dasberg
hekelt het zwart-wit denken en prijst Erasmus om zijn kritiek op het
extremisme van Luther.
De meeste interpretatoren hebben de grootste moeite om tot een afge-
wogen oordeel to komen. Huizinga schrijft het volgende:

De poging tot toenadering van Luthers zijde was voor Erasmus een
reden, om zich aanstonds terug to trekken. Thans begint die uiterst
dubbelzinnige politiek van Erasmus, om door zijn gezag als een
licht der wereld de vrede to bewaren en het midden to houden, zon-
der zichzelf to compromitteren. In die houding zijn de grote en de
kleine kant van zijn persoonlijkheid onontwarbaar dooreengemengd.
De fou% waardoor de meeste geschiedschrijvers Erasmus in zijn
houding jegens de Hervorming of veel to ongunstig gezien hebben,
of, gelijk bijvoorbeeld de Duitse historicus Kalkoff, veel to heldhaf-
tig en to vooruitziend, ligt daarin, dat zij hem ten onrechte als psy-
chologisch homogeen beschouwen. En juist dit is hij niet. De dub-
belzinnigheid gaat tot in het diepst van zijn wezen. Vele van zijn
uitingen in de strijd zijn het directe uitvloeisel van angstvalligheid
en gebrek aan karakter, ook van zijn ingewortelde afkeer om zich
aan een zaak of een persoon to verbinden, maar daarachter staat
steeds zijn diepe en innige overtuiging dat Been der strijdige menin-
gen de waarheid volledig kan uitdrukken, dat menselijke haat en
kortzichtigheid de geesten verblindt En aan die overtuiging paart hij
zijn nobele illusie, dat het mogelijk zou zijn, om door gematigdheid,
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inzicht en welwillendheid de vrede nog to redden (Huizinga 1978,
p. 164-165).

De manier waarop Huizinga Erasmus' psyche typeert zouden we van-
daag de dag als bij uitstek postmodern aanduiden. Erasmus legt inder-
daad een groot gevoel voor relativiteit aan de dag, maar we zouden hem
ook gewoon laf kunnen noemen. Een brief van Erasmus aan Richard
Pace, waarnaar Huizinga kort verwijst, is het waard hier wat uitgebrei-
der to citeren:

Ik kan mij niet genoeg verbazen over de geest waarin Luther ge-
schreven heeft. Zeker is dat hij de beoefenaars der goede letteren
aan geweldige haat heeft blootgesteld. Wel heeft hij in vele opzich-
ten voortreffelijk onderwijs gegeven, voortreffelijke vermaningen
doen horen. Had hij het goede dat hij heeft maar niet met onver-
draaglijk kwaad bedorven! Ook als hij alles naar eer en geweten
had geschreven, had ik toch niet de moed mijn leven in de waag-
schaal to stellen voor de waarheid. Niet allen hebben genoeg kracht
tot martelaarschap. Want ik ben bang dat ilk als er opschudding
zou komen, Petrus zal navolgen. Ik richt mij naar pausen en kei-
zers, als ze goede beslissingen nemen: dat is rechtmatig. Ik verdraag
hen als ze verkeerde beslissingen nemen: dat is veilig. lk meen dat
dit ook rechtschapen mannen geoorloofd is als er geen enkel uit-
zicht is op resultaat (vgl. Augustijn 1986, p. 109).

Vooral omdat Dasberg zich zo tegen meeloperij verklaart is het merk-
waardig dat zij die kant van de persoon van Erasmus' persoonlijkheid
niet belicht. Als je de horigheid en lafheid van zich geemancipeerd
noemende mensen aan de kaak stelt, zoals Dasberg doet, komt Luthers
`Hier sta ik, ik kan niet anders', hoe anekdotisch ook, misschien toch
meer als lichtend voorbeeld in aanmerking dan Erasmus' 'trouw' aan de
moederkerk. Huizinga's oordeel over Erasmus is genuanceerd:

Erasmus' weifelen, in deze dagen, tussen verloochening en goed-
keuring van Luther strekt hem niet tot oneer. Het is het tragische
defect, dat door zijn hele persoon heengaat: het nooit de laatste
consequentie kunnen of willen trekken. Was hij enkel een bereke-
nende en zelfzuchtige natuur geweest, die bang voor zijn hachje
was, hij zou de zaak van Luther reeds lang hebben verzaakt. Het is
zijn ongeluk voor het oordeel der historie, dat hij al zijn zwakheden
voortdurend toont, terwijl het grote in hem diep ligt (Huizinga
1978, p. 169).
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Het gaat mij hier niet om een evaluatie van het conflict tussen Erasmus
en Luther, a] sluit het meningsverschil wel heel mooi aan bij het twee-
de dilemma van Dasberg, dat tussen een activistische houding en een
houding om-de-lieve-vrede-wille. Het gaat mij erom nog eens vast to
stellen dat historische kennis niet voor het opscheppen ligt. Geschie-
denis is interpretatie en de 'geest van Erasmus' is onze duiding van de
geest van Erasmus. "Het is zijn ongeluk voor het oordeel der historie,
dat hij al zijn zwakheden voortdurend toont, terwijl het grote in hem
diep ligt", zegt Huizinga als consequentie van de fijnzinnige maar be-
twistbare manier waarop hij Erasmus psychologisch karakteriseert.

Dat brengt me op een belangrijk punt. De klacht van Dasberg, over het
verlies aan historische kennis, moet in een bepaald verband worden
geplaatst. We moeten ons afvragen in hoeverre historische kennis van
belang is voor de opvoeding van de waarden en de normen van de de-
mocratie. Als ik het in een ding met haar eens ben is dat het waar het
in de vredesopvoeding zou moeten gaan: om opvoeding in de waarden
en normen van de democratie. Een mens zonder geheugen is in zijn
menselijkheid aangetast, en een mensheid zonder geheugen is ten dode
opgeschreven, maar het lijkt me toch ook vooral zaak to onderzoeken
waardoor vandaag de dag de democratische geest wordt aangetast. Wat
zich manifesteert als politieke desinteresse is toch slechts een symptoom
van de slijtage van de waarden die we bevorderen willen.

Ik heb vooral moeite met het betoog daar waar het superieure histori-
sche interpretaties to berde brengt zonder duidelijk to maken waar deze
precies op zijn gebaseerd. Ik snap natuurlijk wel dat dat in dit kader
maar moeilijk kan, maar het gaat me natuurlijk om het principiele
punt. Ik voel wel aan wat zij bedoelt als ze over dilettantistische jour-
nalistiek spreekt, maar is het wel mogelijk om zo'n scherp onderscheid
to maken tussen professionals en amateurs als het om de geschiedenis
gaat? Zon onderscheid suggereert het bestaan van een boven interpre-
tatie verheven historische waarheid waartegen ik hiervoor heb proberen
to argumenteren. Dasbergs aanval op de vredesbeweging kent dezelfde
grondslag, en, zonder nu in to gaan op de concrete analyses die zij ons
voorschotelt - daartoe zullen zich vast wel anderen laten verleiden -
moet het me toch van het hart dat ik bij Dasberg een zelfde soort
zwart-wit denken meen to moeten ontwaren als zij aan anderen ver-
wi jt.
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In bet algemeen spreekt de aanpak van Dasberg mi j zeer aan: er worden
zaken aan de orde gesteld waar anderen omheen lopen, maar of bet de
meest geschikte aanpak is om bet zwart-wit denken aan to klagen waag
ik to betwijfelen.
Of de journalistiek aan de hoogste historische eigen kan voldoen is de
vraag. Ik denk dat journalisten, omdat zij eigentijdse gebeurtenissen
moeten interpreteren, zich op nog gladder ijs moeten begeven dan his-
torici. Het is moedig van Dasberg dat zij, in tegenstelling tot veel van
haar collega-historici, analyses van de eigen tijd niet uit de weg gaat.
Het verleden kan principieel niet anders dan vanuit bet heden worden
geinterpreteerd. Dat geeft ook enig houvast. Maar waarop moeten we
ons in de analyses van de eigen tijd baseren? Om over bet voorspellen
van ontwikkelingen maar to zwijgen. Hoe hebben we onze Oost-Europa
deskundigen niet zien schutteren, omdat er om capaciteiten werd ge-
vraagd die de wetenschappelijke deskundigheid niet bieden kon? Maar
de journalistiek zou je toch in de eerste plaats, voor zover ze interpre-
teert en becommentarieert, een gedegen democratische gezindheid toe-
wensen. De vraag in hoeverre daarvoor historische kennis vereist is, is
natuurlijk een goede tweede.

Een beweging mag naar mijn opvatting best iets eenzijdigs hebben.
Zonder een zekere eenzijdigheid is zij zelfs ondenkbaar. De kritiek van
Dasberg op de historische naiviteit van de vredesbeweging treft maar
zeer ten dele doel. De beweging die Luther heeft ingezet is bijvoor-
beeld voor een belangrijk deel aan zijn eenzijdigheid to danken. Dat
maakt de evaluatie van een conflict als dat tussen Erasmus en Luther zo
complex. Het hangt er maar vanaf wat je weegt. Nu was weer even bet
'civil courage', de betekenis van bet persoonlijk geweten, en de burger-
lijke ongehoorzaamheid aan de orde.
Maar Dasberg sprak ook over iets anders. Ze had bet over bet gebrek
aan continuiteit van de vredesbeweging, over bet telkens periodiek op
een probleem geconcentreerd zijn. Hier heeft de vredesbeweging in-
derdaad een probleem, maar bet is de vraag of dat de vredesbeweging
to verwijten is. Het is de vraag of een vredesbeweging onder postmo-
derne omstandigheden nu anders dan uitdrukking van fragmentatie en
verwarring kan zijn. Je kunt vandaag de dag toch niet meer met van
die mooie eenvoudige idealen aan boord komen, zoals Alletta Jacobs
aan bet begin van deze eeuw met bet idee dat als de vrouwen bet rege-
ren maar overgenomen zouden hebben bet wel goed zou komen met de
vrede.
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Ik zou zelfs nog een stap verder willen gaan. Ik vraag mi j of of bewe-
gingen, de vredesbeweging incluis, nog wel bestaansgrond hebben.
Bestaansrecht heeft de vredesbeweging natuurlijk wel, de vrede is nog
steeds bedreigd. Bewegingen zijn in mijn analyse typisch produkten
van de moderne tijd. De postmoderne mens laat zich niet meer zo door
ideeen in beweging brengen. De postmoderne mens heeft er geen be-
hoefte meer aan. De strijders voor de vrede vormen in onze maatschap-
pelijke omstandigheden als groep een uitstervend ras. De postmoderne
mens schippert en schuift als zijn mening gevraagd wordt, maar zal
zich niet tot een idee bekennen.

Datzelfde geldt voor het idee van democratie. Ik ben het met Dasberg
eens dat vredespedagogiek losgekoppeld moet worden van de vredesbe-
weging. Maar opvoeding in waarden en normen van de democratie is
allesbehalve onproblematisch. Haar doelstelling vraagt in onze tijd zo-
wel om gedegenheid als om flexibiliteit. Het idee van democratie is op
zich zelf uiterst complex. En wat het aanleren van zo'n moraal betreft,
want dat is het toch, kan men niet zeggen, zoals Dasberg doet, dat het
niet gaat om het aanleren van een bepaalde moraal, maar dat het zou
moet gaan om het wekken van een eigen moreel besef. Als recent on-
derzoek naar morele opvoeding en ontwikkeling een ding heeft op-
geleverd is het wel het inzicht dat het wekken van moreel besef alleen
maar kan ]open via het aanleren van een bepaalde moraal.

Dat brengt me bij een laatste punt dat ik alleen maar kan aanstippen. Ik
ben blij dat Nederland geen cultuur heeft. Ik ben blij met die schaamte
voor trots. Ik chargeer nu, maar hopelijk is mijn bedoeling duidelijk.
Of zijn we plotseling vergeten hoe de trots van naties nog dagelijks de
vrede bedreigt en oorlog veroorzaakt? Als we in de opvoeding werke-
lijk uit zijn op een democratische gezindheid dan zal de band met een
specifieke cultuur een ondergeschikte rol moeten spelen. Anders ge-
zegd: mensen moeten door hun culturele verschillen heen op hun de-
mocratische gezindheid kunnen worden aangesproken. Culturele iden-
titeit kan, als zij op een verkeerde manier wordt gevoed, een psycholo-
gische barriere betekenen. Maar als pedagoog deel ik het optimistische
uitgangspunt van Isaac Deutscher: "Trees have roots, people have legs".
En mensen hebben die benen niet alleen, opdat ze dan hard weg kun-
nen lopen.
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Discussie
Voorzitter Gidea Jacobs

Reactie Lea Dasberg op kritische commentaren

Ik zou eerst willen ingaan op een heel knellende vraag die Mariska in
haar bijdrage heeft gesteld: kunnen we anders dan uitdragen wat we
zelf zijn?
Als we die Europese waarden en normen moeten voorstaan en we mo-
gen ze niet uitdragen, wat moet je dan wel? Is bijvoorbeeld integratie
wel een juiste zaak en moet je het niet hebben over pluralisme in plaats
van integratie? Integratie betekent altijd: dat de een zich moet verlie-
zen in de ander en dat die ander dan toch de toon blijft aangeven.
Vandaar dat men in Israel zowel in de vredesbeweging, als ook in de
multi-culturele opvoeding steeds verder terugkomt van het begrip inte-
gratie en steeds meer neigt naar het pluralisme: het volwaardig naast
elkaar bestaan en niet de een in de ander.

Ik denk dat het Mariska siert dat ze spreekt over de eigen onzekerheid,
evenzeer als het Erasmus sierde om die brief to schrijven waarin hi j
durft to zeggen `hier ben ik to bang voor, een martelaar dat ben ik
niet'. Mariska heeft diezelfde geestelijke moed die Erasmus toonde als
zij zegt `ik kan wel een eigen wil hebben, maar ik kan er ook onzeker
over zijn. Dat betekent dus dat ik beinvloedbaar ben. Het is niet alleen
dat ik de wereld beinvloed, maar de wereld verandert ook mij'. Dat is
juist. Maar ik denk ook dat er ten aanzien van de eigen cultuur in Ne-
derland teveel onzekerheid heerst; meer dan nodig zou zijn wanneer de
opvoeding niet zo gekenmerkt zou zijn door angst voor indoctrinatie.
Ik refereer aan dat ontzettend aardige boek van Lodewijks Op opvoe-
ding aangewezen waarin ze zegt: "iemand die of als ouder of als peda-
goog op zich neemt kinderen op to voeden kan het zich niet veroorloven
om bang to zijn, die moet handelen". Het kind is aangewezen op die op-
voeding. Wat vooral in de jaren'60 zo sterk heerste - ik mag mijn kind
niets aanreiken van wat goed en wat slecht is want het kind moet het
allemaal zelf uitmaken - schept mensen die veel meer onzeker zijn dan
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nodig zou zijn wanneer ze vanuit een duidelijk waarden- en normen-
systeem zouden zijn opgevoed. Daar komt Bas dan weer op wanner hij
zegt dat je eerst opgevoed moet zijn in een bepaald waardensysteem
alvorens we het respect kunnen opbrengen voor de waarde van een
ander. Daar ben ik het volkomen mee eens.

Mariska vraagt zich of of die vredesopvoeding wel zo put uit de vre-
desbeweging. Misschien in de zeven jaar dat ik in Israel ben niet meer
zo, maar wat ik mij herinner van daarvoor en ook wat ik nog steeds aan
indrukken krijg uit Nederlandse kranten toch wel. Ik herinner me van
voor die tijd dat men de kinderen op de schouders meenam naar de-
monstraties, iets waar ik altijd tegen ben geweest. Ik herinner mij bui-
tengewoon indoctrinerende kinderliteratuur die absoluut geen ruimte
liet voor de eigen mening van het lezende kind.

Mariska vraagt zich tevens of of er wel zoveel reden is om trots to zijn
op Europa en op Nederland. Ik geloof dat ik in mijn lezing daar vol-
mondig ja op heb gezegd. Ik geloof nog steeds dat Europa een vind-
plaats is van buitengewoon diepe waarden, die ook nu nog van kracht
zijn en binnen dat Europa zeker ook in Nederland. Nederland is eigen-
lijk een heel gek land. Het is zo verschrikkelijk klein en het heeft in
dat Europa een ongelooflijke rol gespeeld. Het is nog steeds een land
met een bijzondere, tegen anderen afstekende, karaktertrek van vooral
matigheid, nuchterheid. Mariska vraagt zich ook af: `de eigen beperkte
rol, is dat niet een gevaar, moeten we onze beperking niet overschrij-
den?'
Ik heb, dacht ik, juist gezegd dat het bijzondere van de Nederlandse
cultuur is dat het zulke grensoverschrijders waren, ook spiritueel. Het
land dat er nooit tegen op zag om Hugenoten op to nemen, joden op to
nemen, nu weer grote groepen islamieten op to nemen. Nederland is bij
uitstek, juist door zijn cultuur, een grensoverschrijder. Ik denk dat dat
juist een kenmerk is van de Nederlandse cultuur: dat ze grensover-
schrijdend durft to zijn en keer op keer heeft getoond ook werkelijk to
willen zijn.

Bas nogmaals mi jn compliment dat je in Huizinga en Erasmus bent af-
gedaald, of eigenlijk opgestegen want het is goddelijke lectuur.
Natuurlijk ben ik mij bewust van de kritiek op Erasmus, niet alleen
van Huizinga maar ook van vele anderen. Ik blijf er echter bij dat ook
in het laf zijn, wat men dan als laf bestempelt bij Erasmus en wat ik
niet als laf bestempel, een grote moed schuilt: durven to zeggen `dat
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durf ik niet, ik ben geen martelaar'. Wat ik veel zogenaamde geemanci-
peerde intellectuelen van heden ten dage kwalijk neem is dat ze dat nu
juist niet durven. Zodra je jezelf zo op een psychiatrische bank durft
to leggen als Erasmus in die brief gedaan heeft dan denk ik dat je een
superheld bent. En daarin ben ik het ook niet eens met Huizinga.
Thomas Moore heeft het wel gedurfd, hij heeft zich de kop laten af-
hakken. Dat is een fysiek martelaarschap dat je niet van mensen kunt
eisen. Maar de moed om to zeggen dat je bang bent, dat vind ik eigen-
lijk al genoeg.

Je kunt zeggen geschiedenis heb je aan de ene kant, maar aan de ande-
re kant heb je de interpretatie van de geschiedenis en iedereen heeft
een interpretatie ervan. Dat is juist, maar je kunt de geschiedenis niet
gaan interpreteren zonder dat je kennis van geschiedenis, of kennis van
andere interpretaties van geschiedenis hebt. Ook de interpretatie is een
stuk geschiedenis. Journalistiek (ik laat het lidwoord maar even weg)
heeft in de geschiedenis vaak een opening geboden naar meer demo-
cratie en meer humaniteit. Ik heb in mijn bijdrage genoemd de Krim-
oorlog, toen journalisten zich voor het eerst hebben gewaagd tot aan
het front en de gruwelen van de oorlog zodanig hebben beschreven dat
er wat aan gedaan werd. Een heel ander geval, dichter in onze tijd, is
de ontsluiering van het Watergate-schandaal, een geweldige prestatie
van journalistiek. In al deze gevallen waren er journalisten aan de gang
die werkelijk met ongelooflijke kennis van zaken aan het voorlichten
waren. Journalistiek is tegenwoordig, helaas naar mijn gevoel, vaak een
vak dat mensen kiezen na twaalf ambachten en dertien ongelukken. Het
is nog erger wanneer dat de interview- journalistiek betreft, waar dus
vaak helemaal geen voorwerk meer voor wordt geleverd. Dat is dus
mijn bezwaar tegen een bepaald soort journalistiek, die echter naar
mijn gevoel tegenwoordig de goede journalistiek verre overwoekerd.

Met betrekking tot het postmodernisme: we moeten fragmentarisch
zijn' zegt Bas. Ik denk, dat wat we echt moeten is, dat we ons bewust
moeten zijn van het feit dat we slechts fragmenten zien, dat we in onze
waarneming beperkt zijn. We moeten altijd blijven streven, en dat is
mijn bezwaar tegen het uit de voegen lopen van het postmodernisme,
om in die chaos van fragmenten een zin to zoeken, een overkoepelende
harmonie. Dat is mijn opvatting. Dus je bewust zijn van je tekortko-
mingen, van je beperktheid waardoor je alleen fragmenten ziet, maar
blijven geloven in de mogelijkheid van harmonie die daar als een koe-
pel overheen slaat.
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Daarom ben ik het ook niet met je eens. Ik ben niet blij als ik lees dat
Fatima uit Marokko denkt dat Nederlanders geen cultuur hebben. Ik
kan er wel om huilen. Dat niet meer zichtbaar is dat Nederland een
geweldige cultuur heeft; dat we niet allen beseffen dat we zelf frag-
mentarisch zijn; dat we ons bezit zo fragmentarisch overleveren en er
niet in slagen om het overkoepelende to laten zien aan anderen en dat
ze dat ook nooit van zijn leven meer zullen kunnen vinden, dat vind ik
een ongelooflijk tekort.

Discussie naar aanleiding van de lezing

Opmerking
Ik wil opmerken, naar aanleiding van hetgeen Dasberg heeft gezegd
met betrekking tot vredeseducatie, vredesvorming en vredesbeweging,
dat ik het niet eens ben met de stelling dat er een scheiding zou moeten
zijn tussen vredeseducatie en vredesbeweging. Ik kan een heel eind
meegaan in de kritiek die op de vredesbeweging in Nederland en daar-
buiten is uitgeoefend en ik denk dat een van de grote fouten die de
vredesbeweging de laatste jaren heeft gemaakt is, dat zij vergeten heeft
sich selber in Frage zu stellen, bij acties, en bij hun benadering. Dat
hoeft echter nog niet to betekenen dat er een scheiding tussen deze
twee zou moeten zijn. Eerder zou de vredeseducatie de vredesbeweging
ervan moeten doordringen wat de vredeseducatie zou moeten zijn.

Vraag
Er is een spanning opgeroepen tussen integratie en pluralisme, het in-
terculturele proces. Uit de geschiedenis van Europa blijkt dat de waar-
den die zich hebben ontwikkeld zijn ontstaan door een vorm van inte-
gratie van de verschillende culturen. Mijn vraag richt zich op de op-
merking van Dasberg dat Spanje, Portugal, Turkije en Griekenland ei-
genlijk buiten het patroon van die Europese waarden staan, terwijl zij
misschien tijdgebonden lid zijn van de Europese Gemeenschap. Als
deze tijdgebonden eenheid blijft bestaan welke waarden in Europa zul-
len gaan stand houden? Gezien de eeuwenlange integratie, of de 'be-
vruchting' van verschillende culturen moet er toch ook een plaats zijn
voor deze aspecten. Concreet: hoe ziet Dasberg die toekomst?

Lea Dasberg
Ik ben het er mee eens dat we niet bang moeten zijn voor bevruchting.
Cultuur is altijd een levende zaak, cultuur is niet iets wat er op een
gegeven ogenblik is en clan niet meer verandert. Cultuur groeit, ver-
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meerdert, verandert, verdiept. Dat komt door confrontatie met andere
elementen. De Nederlandse cultuur bijvoorbeeld is aangevuld en ver-
rijkt door zijn openheid, het contact met andere volkeren en culturen
en ook door het toelaten van groepen die een andere cultuur hebben
(bijvoorbeeld de joden). Die verrijking is prachtig, maar ik denk dat je
meer kans hebt op verrijking wanneer je die andere cultuur werkelijk
in zijn waarde last. De kans die andere cultuur to leren kennen in zijn
eigen waarde is kleiner wanneer je van het begin of aan gaat integre-
ren. Ik vind wel dat zij, als zij bier willen wonen en hier gelukkig wil-
len zijn, de Nederlandse taal, geschiedenis en cultuur moeten leren
kennen. Zonder die kennis zullen ze hier niet gelukkig kunnen zijn. Ik
vind echter dat we het veel meer aan hen hadden moeten overlaten. Dat
is dus een verschil tussen pluralisme en integratie. Zoals het nu gaat is
het naar mijn gevoel teveel integratie en daar zit iets van dwang in.

Vraag
Ik heb wat moeite met de wijze waarop u kennis invult. U zegt dat u
problemen hebt met mensen die tegen een fabriek demonstreren, omdat
zij toch onvoldoende kennis hebben van datgene wat die fabriek voor-
stelt. U doet naar mijn mening hetzelfde door to fulmineren tegen de
IKV-kerngroep Bolsward op basis van een bericht omdat u vindt dat
die groep onzin uitkraamt, terwijl u niet weet of de uitspraken door
alle leden van de IKV-Bolsward onderschreven worden.
Heel veel mensen zijn indertijd tegen Kalkar gaan demonstreren - ik
was daar overigens ook bij - maar ik wist niets van een snelle kweek-
reactor.
Mijn vraag is: is het niet zo dat wij eigenlijk niet alle kennis kunnen
bezitten die nodig is in een wereld waar we toch mee vorm aan willen
geven? Voor kennis die we ontberen vertrouwen we op anderen die
deze kennis hebben en we vertrouwen die mensen, omdat we in die
mensen bepaalde waarden en normen ontdekken waar wij het mee eens
kunnen zijn.
Terecht fulmineert u tegen Bolsward en terecht fulmineren al die on-
kundige lieden zoals ik tegen Kalkar. Het aardige is dat ze later toch
nog gelijk gekregen hebben.

Lea Dasberg

In de eerste plaats denk ik dat het heel gevaarlijk kan zijn wanneer we
ons afhankelijk maken van deskundigen. Want dan krijg je weer een
nieuw soort geloven op gezag. Of dat nu het gezag van de clerus is of
van de overheid of van de deskundigen, ik denk dat je voortdurend
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moet blijven streven om zoveel mogelijk van iets of to weten voordat je
je erover uitlaat. Dat geloof ik echt. Over de kwestie van Bolsward kan
ik zeggen dat in dat interview alle, ik meen negen, resterende leden
van die groep aan het woord werden gelaten. Ze zaten bij elkaar en ze
hebben elkaar niet tegengesproken. Als de journalisten niet in staat zijn
om weer to geven wat er werkelijk gezegd is, dan zouden ze aan ban-
den gelegd moeten worden want dan staan ze to liegen. Als ze wel wer-
kelijk hebben weergegeven wat al die negen mensen daar to berde heb-
ben gebracht dan is het mijn recht en zelfs mijn plicht volgens mijn
geweten om daar fel tegen to protesteren.

Vraag
Ik kan het niet eens zijn met de manier waarop Lea Dasberg de jaren
'60 afschildert. Voor mij waren de zestiger jaren een tijd van weder-
geboorte en bevrijding en dat wil ik ook zo verdedigen. Ik vind dat de
consequentie van de lezing van Dasberg is, met name ten aanzien van
het met elkaar leven in een beperkte ruimte die een samenleving biedt
en een vermenging van culturen, dat wij met z'n allen over de wereld
naar een soort apartheidssys teem zouden moeten toegroeien waarin ie-
dere cultuur geisoleerd van elkaar gaat leven, iets wat ik absoluut niet
zou willen. Ik denk dat we naar elkaar toe zouden moeten groeien. Ik
zou aan u willen vragen wat zijn uw gedachten over het opkomend
nationalisme in Oost- en West-Europa. Wat denkt u wat het antwoord
daarop zou moeten zijn van de vredesbeweging, van pedagogen, van
historici, van journalisten?

Lea Dasberg
Uw liefde voor de zestiger jaren deel ik. Ik ben er nog steeds van over-
tuigd dat het een buitengewoon belangrijke periode in onze moderne
geschiedenis is geweest die ongelooflijk veel heeft losgemaakt en die
ongelooflijk vruchtbaar is geweest. Ik heb die liefde voor de zestiger
jaren ook vaak genoeg beleden. Ik vond het hier zaak om to wijzen op
het feit dat er ook negatieve kanten aan waren. Ik heb geen rede ge-
houden over de zestiger jaren, ik heb alleen maar aangestipt wat naar
mijn gevoel van die zestiger jaren overgebleven is aan iets wat nu de
verkeerde kant opgaat. Verder ben ik het volledig met u eens.

Uw tweede opmerking had ik al eerder verwacht: pluralisme is geen
isolationisme, pluralisme is geen apartheid. Ik bedoel niet dat mensen
afgesloten in groepjes naast elkaar moeten bestaan, maar wel dat ze
volledig de kans moeten krijgen om hun eigen waarden- en normen-
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systeem to handhaven. Dat is nu juist, daar blijf ik bij, altijd het bij-
zondere van Nederland geweest: dat dat hier kon. Wij joden zijn volle-
dige Nederlanders geworden, maar men is er vaak in geslaagd om ook
volledig joods to blijven. Dat is een gave van dit land waarvan ik nog
niet zo gauw weet of er een tweede land ter wereld is dat daar zo in
geslaagd is. Dat is voortgekomen uit het feit van niet annexeren. Ne-
derland heeft de joden niet geannexeerd, maar heeft ze wel ontvangen.
U zegt teleurgesteld to zijn over het feit dat er maar weinigen geweest
zijn die de handen hebben uitgestoken om ons to redden. Die teleur-
stelling deel ik met u. Gematigdheid kan op een gegeven ogenblik ook
omslaan in inactiviteit. Dat is inderdaad dan de andere kant van de
medaille. Nogmaals, ik wil ook Nederland niet tot idool maken maar,
Nederland is wel bijzonder. Daar ben ik van overtuigd, u niet.

Lennart Vriens
Ik ben eigenlijk wel blij met de rede van Lea, vooral omdat ze zo na-
drukkelijk een aantal dingen die ik van belang vind tegenspreekt.
Ik zit met een aantal dilemma's. Ik herinner mij dat wij I1 jaar geleden
een symposium (eveneens in Utrecht) hebben gehouden, waarbij jij in
jouw bijdrage een Franse schrijver van kinderboeken ten tonele voer-
de, die prachtige pacifistische kinderboeken had geschreven. Toen
echter de Eerste Wereldoorlog uitbrak bleek hi j zich ineens helemaal in
het patroon van het Franse nationalisme to vinden. Je hebt toen gezegd
dat men zijn boeken en gedachten ook zou kunnen beoordelen onaf-
hankelijk van de persoon, maar je zette je daar wel sterk tegen af.
Ik wil eigenlijk wat dat betreft een zelfde truc ten aanzien van jou
uithalen en jou vragen om opheldering over hetgeen je gezegd hebt
over de to lang uitgestelde interventie en de to vroege beeindiging van
die interventie van de geallieerden ten aanzien van Irak.

Er is mij uit die tijd niet bijgebleven dat wij het allemaal zo goed wis-
ten; hoe het nu moest. Er was inderdaad sprake van het dilemma van
'wat moet je nu doen?' Je bent door een politieke constellatie in een
situatie gebracht waarin opeens naar je mening gevraagd wordt over
een conflict waar duidelijk aan de ene kant een partij staat die een dic-
tatuur is, een ander land heeft overvallen en spot met alle regels van de
internationale rechtsorde. Aan de andere kant kun je je afvragen wat je
oproept als je geweld met geweld bestrijdt. Is het niet zo dat geweld
eerder nieuw geweld oproept en dat het eerder problemen schept dan
oplost. In ieder geval heeft dat conflict een aantal nieuwe problemen
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geschapen. Voor mij is het echter een verwarrend iets. Want je zegt aan
de ene kant: `je moet niet teveel van kleur verschieten', hoewel ik mij
kan herinneren dat je je vroeger wel eens wat sympathieker over paci-
fistische, geweldloze ideeen hebt uitgelaten. Aan de andere kant zat
daar altijd ook een houding bij van - en dat vond ik altijd innerlijk te-
genstrijdig - `ik wens absoluut geen compromis met een dictatuur. Wat
dat betreft ben je zeer standvastig maar je laat mij wel met de verwar-
ring zitten.

Het tweede probleem is: waar begint onze verantwoordelijkheid? Met
betrekking tot het conflict in het Midden-Oosten denk ik dat het wat
laat was om in augustus 1990 ineens to ontdekken dat we verantwoor-
delijk waren voor het Midden-Oosten. Al aan het eind van de jaren'70
heb ik at heel duidelijk de mening verkondigd dat er in het Midden-
Oosten een aantal puur misdadige regimes waren en daar was Irak er
een van.
Bovendien is voor mij de spanning tussen eigen identiteit en tolerantie
ook nog niet opgelost. Ik ben het met je eens dat een van de verwor-
venheden van de Nederlandse cultuur is, een zekere mate van toleran-
tie. Aan de andere kant is er een levensgroot dilemma: hoe tolerant ben
je ten aanzien van de intolerantie? Dat is denk ik een heel wezenlijk
dilemma van een cultuur en ook van het wereldpolitieke systeem.
Aan de ene kant wordt gezegd: we willen het democratisch'. Aan de
andere kant is de politieke wereld van de VN denk ik een schijndemo-
cratie; in ieder geval een systeem waar landen, die voor een groot deel
niet democratisch zijn, in een snort van democratische procedure be-
sluiten nemen. Ik denk dat dat een heel groot probleem is.

Lea Dasberg
Ik ben nooit pacifist geweest in de zin van dat ik tegen 'van mij af-
slaan' ben. Ik heb altijd gezegd dat ik er voor ben om mezelf to verde-
digen als iemand me to na komt, mij werkelijk bedreigt en je geen tijd
hebt voor andere middelen. Daarom ben ik ook op een gegeven ogen-
blik uit de PSP gestapt. Met deze argumentatie ben ik geen pacifist. Ik
ben voor de vrede, maar ik ben geen pacifist in de zin van absolute af-
wijzing van oorlog.

Met betrekking tot de tweede zaak: ik ben eigenlijk ook niet zozeer
voor tolerantie, want tolerantie betekent dat je duldt. En in het woord
dulden zit eigenlijk iets van met op elkaar geperste kiezen iets verdra-
gen maar eigenlijk er de pee over in hebben. Ik ben niet tolerant, ik eis
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geen tolerantie, ik eis respect en dat is heel iets anders. Ik kan vanuit
respect tegen iemand zeggen dat hij of zij het helemaal bij het ver-
keerde eind heeft want ........
Vanuit respect ga ik met iemand in discussie. Als ik iemand zo onbe-
langrijk vind, omdat ik denk dat het toch niet helpt, dat het verloren
moeite is, dan ga ik helemaal niet met hem of haar in discussie. Maar
dat impliceert dat ik die persoon niet respecteer, en dat is een tekort in
mi j. Dus ik ben niet tolerant, ik ben voor respect.

Tot slot iets wat misschien niet direct op jouw vraag slaat en wat ik in
het begin heb nagelaten to zeggen. Ik vind het symptomatisch dat deze
discussie in Utrecht plaatsvindt. Ik had het nog leuker gevonden als het
in het Academiegebouw had plaatsgevonden, op de plek waar de Unie
van Utrecht getekend is. Utrecht is wat dat betreft werkelijk een onge-
looflijk interessante plek, een bolwerk van het katholicisme waar de
opstand van de hervorming zich heeft kunnen verklaren en zich heeft
kunnen ontwikkelen met een minimum aan geweld. Dat is het bijzon-
dere wat ik respecteer in Nederland.
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Die Idee der Toleranz in der Friedenserziehung
Ija Lazari-Pawlowska

Einfi hrende Bemerkungen

In der heutigen Zeit werden mit Toleranz verbundene Probleme ofter
als fruher zur Diskussion gestellt, wozu wahrscheinlich folgende Fak-
toren beigetragen haben:

1. In der Allgemeinen Erklarung der Menschenrechte von 1948 werden
jedem Individuum etliche personliche and burgerliche Freiheiten -
solche wie Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit - zugesprochen. Der
Mensch soll in vielen Bereichen seines Lebens von Intoleranz verschont
bleiben. Diskriminierungsverbote aufgrund von rassischen, nationalen,
weltanschaulichen, aber auch politischen Unterschieden werden im
Namen der Toleranz gefordert and finden heute eine Unterstutzung in
den Menschenrechten.

2. Die Katholische Kirche ist dabei, im Rahmen der angestrebten Oku-
mene, ihre Einstellung zu Menschen anderer Glaubensbekenntnisse zu
andern: sie ist toleranter geworden. Zwar hat sie den absolutistischen
Wahrheitsanspruch der eigenen Religion nicht aufgegeben, doch ist sie
bereit, in Weltanschauungsfragen das Selbstbestimmungsrecht der Men-
schen aus Achtung der Wurde der menschlichen Person anzuerkennen.

3. Die negative Bewertung fremder Kulturen wird als unberechtigter
Ethnozentrismus abgelehnt. Heute wird eher eine akzeptierende, tole-
rante Einstellung zu den Besonderheiten einzelner Kulturen erwartet.

Ich habe mich entschlossen, uber die Idee der Toleranz in der Frie-
denserziehung zu sprechen, weil mir die Tugend der Toleranz ein
wichtiger Faktor in der Verhinderung and Beilegung von Konflikten
zu sein scheint. Ein toleranter Mensch ist ein friedfertiger Mensch.
Intoleranz fuhrt bekanntlich zu Konflikten, and es sind oft gewaltsame
Konflikte, die intolerantes Verhalten verursacht.
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Zum Begriff der Toleranz

Bevor ich mich mit dem eigentlichen Thema befasse, muf3 geklirt wer-
den, was unter Toleranz zu verstehen ist. Ganz allgemein konnte man
feststellen, dali wir das Wort Toleranz in bezug auf solche Situationen
gebrauchen, in denen wir mit einer fremden Andersartigkeit konfron-
tiert werden. Jedoch was fur ein Verhalten als Anzeichen von Toleranz
gilt and welche Motivation fur ein tolerantes Verhalten entscheidend
ist, daruner gibt es unterschiedliche Auffassungen. Es befinden rich
viele Toleranzbegriffe im Umgang. Zwei sind fur meine Ausfuhrungen
besonders wichtig, and ich werde mich auf these Begriffe konzentrie-
ren. Zunichst gebe ich zwei Beispiele, die tolerantes Verhalten illus-
trieren.

Religiose Eltern beurteilen es als sundhaft and leiden darunter, daf ihr
heranwachsender Sohn sich als ungliubig erklirt and nicht zum Got-
tesdienst geht. Sie dulden jedoch these Situation: sie mischen sich nicht
ein. Aus welchen Motiven auch immer dies geschehen mag, wenn sie
sich trotz negativer Bewertung nicht einmischen, haben wir es mit tole-
rantem Verhalten zu tun.

Herr Muller begeistert sich fur klassische Musik, sein Sohn aber fur
Jazz-Musik. Herr Muller schenkt seinem Sohn Schallplatten mit Jazz-
Musik. Er achtet die musikalischen Praferenzen seines Sohnes, hilt sie
fur gleichberechtigt and unterstutzt sogar seinen Sohn weitherzig in
seinem Anderssein. Er verhilt sich tolerant.

Ich habe in diesen Beispielen zwei verschiedene Toleranzbegriffe vor-
gefuhrt. In meinem Vortrag werde ich beide Begriffe berucksichtigen.
Im ersten Sinne bedeutet Toleranz so viel wie Dulden trotz negativer
Bewertung des Andersartigen. Im zweiten Sinne bedeutet Toleranz so
viel wie positive Anerkennung des Andersartigen. Toleranz im ersten
Sinne wird negative oder passive Toleranz genannt. Toleranz im zwei-
ten Sinne wird positive oder aktive Toleranz genannt.

Negative Toleranz

In der Definition der negatives Toleranz werden zwei Faktoren be-
rucksichtigt:

1. Gegenstand der Toleranz ist etwas, was als Ubel, Mangel oder Irrtum
beurteilt wird. Man toleriert nicht einfach andere Sitten, sondern die
als Mitstinde empfundenen.
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2. Das Ausuben von Toleranz besteht im Gewahrenlassen, im Verzicht
auf Einmischung.

Ich mochte darauf aufmerksam machen, daB das ein sehr weiter Be-
griff ist, denn er sieht davon ab, warum sich ein Mensch trotz nega-
tiver Bewertung nicht einmischt. Motive konnen recht unterschiedlich
sein. Unter den vielen moglichen Motiven befindet sich Friedenswille,
das Streben nach einem harmonischen Miteinander der Menschen and
die Uberzeugung, dal3 dies nur bei gegenseitiger Duldsamkeit dessen,
was wir nicht bejahen and als unerwunscht empfinden, moglich ist.
Eine andere sittlich geschatzte Motivation ist Achtung vor der Autono-
mie des Menschen, vor seinem Recht, die eigenen Vorstellungen zu
aulern and nach ihnen zu handeln. Die Wurde des Menschen wird
dann in diesem Sinne anerkannt, daB ihm Gewissens- and Entschei-
dungsfreiheit zugebilligt wird. Unter den vielen moglichen Motiven
befindet sich auch die Einsicht, dal3 kein Mensch unfehlbar ist. Man ist
sich der eigenen Fehlbarkeit bewult, was zur Bescheidenheit im Ver-
kehr mit Anderen fuhrt. Eine unerschutterliche Sicherheit der eigenen
Position verbunden mit dem Pflichtgefuhl, andere zu belehren, zu be-
kehren, zu verandern fuhrt zur Intoleranz.

Je nach Situation konnen wir in unserem toleranten Verhalten von dem
einen oder anderen Motiv geleitet werden. Beim Kampf um Toleranz
handelte es sich ursprunglich um die Ablehnung staatlicher Einmi-
schung and staatlichen Zwangs in Glaubensfragen.
Heute umfaf3t die Idee der Toleranz alle Gebiete des Lebens and man
spricht von Toleranz ebenso in interpersonalen Beziehungen wie in Be-
ziehungen zwischen Staatsmacht and Individuum oder der gesellschaft-
lichen Gruppen untereinander. In Religion and Politik, in Kunst and
Wissenschaft, in Moral aber auch Mode, uberall wo es zum Zusammen-
stol3 von menschlicher Andersartigkeit kommt and these Andersartig-
keit negativ bewertet wird, konnen wir es mit tolerantem oder intole-
rantem Verhalten im Sinne der negativen Toleranz zu tun haben.

Tolerant-Sein ist eine abstufbare Eigenschaft. Man konnte die Frage
stellen, wer als toleranter zu gelten hat: ein Mensch, der in den Mei-
nungen and in der Lebensweise der anderen vieles negativ beurteilt,
den das Anderssein der Menschen oft stort, der aber eventuell nach
einem schweren inneren Kampf - das Negative duldet (er verzichtet
darauf, etwas dagegen zu unternehmen), oder hat derjenige als tole-
ranter zu gelten, den die Andersartigkeit der Menschen nur selten stort,
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der nicht geneigt ist negative Urteile zu fallen and der deswegen nur
selten dazu kommt Toleranz auszuuben. Ich glaube, dal es sinnvoll ist
eine tolerante Personlichkeit von einzelnen toleranten Akten zu unter-
scheiden. Die tolerante Personlichkeit kritisiert and korrigiert die an-
deren nicht oft. Sie benimmt sich tolerant auf eine spontane, unge-
zwungene Weise. Dagegen kann eventuell eine intolerante Personlich-
keit tolerantes Verhalten bei sich erzwingen. Bei einer solchen Unter-
scheidung kommt die tolerante Personlichkeit seltener dazu, in dem
jetzt erortertem Sinne einzelne Akte der Toleranz auszuuben als die
intolerante.

Nach meiner Meinung sollte im Erziehungsprozess eine tolerante Per-
sonlichkeit als Vorbild gelten. Wir mussen vieles, was uns bei Men-
schen stort oder nicht gefallt, grolherzig erdulden - in Kontakten mit
unserer Familie, mit unseren Nachbarn, mit unseren Arbeitskollegen
and so weiter - wenn das Zusammenleben nicht unertraglich werden
soil. Weil es aber Situationen gibt, in denen es voll berechtigt ist, einen
Sachverhalt nicht zu dulden and Widerstand zu leisten glaube ich, daf
es in der Friedenserziehung zu den wichtigsten Aufgaben gehort, Men-
schen fur die sittlich akzeptablen and nicht akzeptablen Mittel bei
ihrer Einmischung and ihrem Widerstand empfindsam zu machen.
Es stellt sich die Frage nach den Grenzen der Toleranz. Und es stellt
sich die Frage, wie Widerstand mit Friedenswillen zu vereinen ist. Mit
diesen Fragen werde ich mich am Ende meines Vortrags beschaftigen.
Vorher mochte ich uber positive Toleranz sprechen.

Positive Toleranz

Das blole Dulden des Andersartigen bei dessen negativer Bewertung
wird heute von vielen als einengende Minimalinterpretation der Tole-
ranzidee empfunden. Es hat sich allmahlich eine andere Bedeutung
durchgesetzt, die heute eine wichtige Rolle spielt: Toleranz wird als
positive Anerkennung des Andersartigen Verstanden.
Bei der Definition der positiven Toleranz werden folgende zwei Fak-
toren berucksichtigt:

1. Gegenstand der Toleranz ist etwas Andersartiges, dem gegenuber
eine positive Haltung eingenommen wird.

2. Das ausuben von Toleranz besteht in einer Reihe von Verhaltens-
weisen, die von Achtung and Anerkennung bis zum aktiven Unter-
stutzen and Fordern reichen.
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Der oxforder Ethiker R.M. Hare definiert Toleranz als die Bereitschaft
"fremden Idealen die gleiche Achtung zu erweisen wie den eigenen".
Manche Autoren unterstreichen, daB Toleranz (es handelt sich um po-
sitive Toleranz) nicht die Ubernahme des fremden Glaubens, der frem-
den Lebensform oder der kulturellen Eigenart anderer Menschen ver-
langt, sondern nur ihre Respektierung als gleichberechtigt.
Ich mache noch einmal auf den Unterschied der beiden Toleranzbe-
griffe aufmerksam. Das wohlwollende Fordern des Andersartigen ist
ein anderes Verhalten als das Dulden des negativ Bewerteten. Intole-
ranz im ersten Sinne bedeutet korrigierende Einmischung. Einmischung
kann hier so breit verstanden werden, da13 sie von Kritik and Polemik
uber Tadel, Diffamierung bis zu verschiedenen Zwangsmalnahmen
and blutiger Auseinandersetzung reicht. Dagegen besteht Intoleranz als
Gegenteil der positiven Toleranz allein schon in der negativen Bewer-
tung des Andersartigen. Positive Toleranz auf3ert sich als wohlwollen-
des Akzeptieren der Pluralitat in einem gewissen Bereich.
Nun stelle ich die Frage, in welchen Bereichen positive Toleranz geubt
werden sollte. Ich glaube, da13 sie besonders in der Begegnung von
Menschen verschiedener Weltanschauungen (inbegriffen sind Reli-
gionen), verschiedener Kulturen and verschiedener Nationalitaten am
Platze ist.

Die Inquisition, die Religionskriege and die Verfolgungen, um der
ideologischen Rechtglaubigkeit willen (zum Beispiel im Kommunismus)
veranschaulichen, zu welchen unmenschlichen Mafnahmen es kommen
kann, wenn Toleranz in bezug auf Weltanschauungen nicht geubt wird
and wenn man versucht, das Bekenntnis zu einem bestimmten Glauben
mit Machtmitteln allgemein verpflichtend zu machen. Doch scheint
sich heute in unserem Kulturkreis das Postulat der positiven Toleranz
hinsichtlich Weltanschauungen immer mehr durchzusetzen. Dieses Pos-
tulat wird manchmal mit dem Argument unterstutzt, da13 alle Welt-
anschauungen letztlich nur verschiedene, in ihrem subjektiven Wahr-
heitsanspruch gleichgeordnete Versuche sind, das im Grunde Uner-
kennbare zu deuten. Nach meinem Empfinden ist die Weltanschauung
eines Menschen - eine religiose oder nicht religiose - etwas sehr Priva-
tes, das taktvoll geachtet werden sollte. Der Fundamentalismus - ob es
der islamische ist oder ein anderer - bedeutet immer eine Gefahr fur
den Frieden.

Im Rahmen der Friedenserzie hung mufte auch betont werden, welche
verheerenden Folgen fur Menschen fremder Kulturen der Hochmut der
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Kolonisatoren hatte and die gewaltsame Unterdruckung alles dessen,
was sie als barbarisch, heidnisch, unnormal oder primitiv verurteilten.
Geubt werden mate auch positive Toleranz als Einstellung zu der
Eigenart fremder Nationen. Wo Rechte der nationalen Minderheiten
nicht respektiert werden, wo man versucht Minderheiten zur Assimila-
tion and Integration zu zwingen, entsteht anstelle von einem legitimen
Nationalbewuftsein ein aggressiver Nationalismus. Er mag uber Jahre
latent existieren, fuhrt aber - bei Anzeichen von Schwache der unter-
druckenden Macht - zum Ausbruch von Haf3, Rachebedurfnis and Ge-
walttatigkeiten. Die heutige Welt scheint von einem aggressiven Natio-
nalismus, der zu Burgerkriegen fuhrt, bedroht zu sein.
Ich habe mich fur positive Toleranz in bezug auf Weltanschauungen,
sowie in bezug auf kulturelle and nationale Eigenarten der Menschen
ausgesprochen. Ganz anders sehe ich die Idee der Toleranz im ethi-
schen Bereich, wobei ich zum Teil%auchh das Politische dem ethischen
Bereich zuordnen mochte. Ich glaube, das in der immer enger werden-
den Welt nicht nur ein grof3er Bedarf an Toleranz besteht, sondern
auch ein grofer Bedarf an einer weltweiten Anerkennung von densel-
ben ethischen Grundprinzipien. Gewisse ethische Prinzipien mussen im
Umgang der Menschen mit Menschen als universal verpflichtend gelten
- unabhangig von Kultur, Nation oder Religion. Ein Verstof3 gegen
these Prinzipien berechtigt zur Intoleranz.

Grenzen der Toleranz

Die Grenzen der Toleranz zu bestimmen, scheint zunachst nur in Form
einer sehr allgemeinen Richtlinie moglich zu sein. Es bleibt dann die
kluge Anwendung dieser Richtlinie in konkreten Situationen. Sie lautet:
Jedermanns Handlungsfreiheit soll respektiert werden, solange er durch
sein Handeln nicht in nachweisbarer Weise anderen Schaden zufiugt. Es
besteht diesbezuglich ein Konsens, daB evidenter Schaden zumindest
durch solche kriminelle Betatigung zugefugt wird wie Totschlag,
Brandstiftung, Vergewaltigung oder Raub, and die Staatsmacht ist dazu
verpflichtet, ihre Burger nach Moglichkeit vor derartigem Schaden zu
schutzen. Gleichzeitig sind sich jetzt aber Menschen mehr als in fruhe-
ren Zeiten dessen bewuf3t, daB sie sich auch von Seiten der Staatsmacht
nicht alles gefallen lassen mussen, daB es auch hier Grenzen des Tole-
rierens gibt and daB Burger berechtigt sind, im Falle eines evidenten
Unrechts seitens der Staatsmacht Widerstand zu leisten. Als Kriterium
des evidenten Unrechts kann in diesem Fall das Verletzen der Frei-
heitsrechte gelten, die in der Allgemeinen Erklarung der Menschen-
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rechte enthalten sind. Die Erklarung ist auf die Idee gegrundet daf alle
Menschen eine ethische Gemeinschaft bilden, was in der Geschichte
der Menschheit eine neue Erfahrung bedeutet. Sie Boll fur alle Volker,
unabhangig von kulturellen Traditionen, Religionen and politischen
Systemen verbindlich sein. Darum findet auch die positive Toleranz in
bezug auf Kulturen, Religionen and politische Systeme ihre Grenzen
im Verletzen der Menschenrechte. In der Erklarung wird dem Men-
schen als solchem das Recht auf Leben, Freiheit and Sicherheit seiner
Person zugesprochen.
Niemand darf ihn versklaven, verkaufen, foltern, entwurdigen. Er soll
das Recht auf Information and auf eigene Meinung haben. Die Freiheit
des weltanschaulichen Bekenntnisses loll ihm gesichert werden. Ich
wiederhole: Ein Verstol3 gegen these Prinzipien berechtigt zum Nicht-
Tolerieren and zum Widerstand.

Grenzen der Intoleranz

Probleme, die Grenzen der Toleranz betreffen, werden oft zur Dis-
kussion gestellt. Ich mochte aber auch auf das Problem der Grenzen der
Intoleranz hinweisen. Es handelt sich um die ausnahmslose Unzulassig-
keit gewisser Formen intoleranter Betatigung. Ich meine jetzt vor allem
Formen der Ingerenz der Staatsmacht in das Schicksal von Individuen.
Der Zwangsgewalt des Staates mussen Grenzen gesetzt werden. So ver-
bietet zum Beispiel Art. 5 der Erklarung der Menschenrechte erniedri-
gende, unmenschliche, grausame Strafen. Weil nicht alles geduldet wer-
den kann, muB es Institutionen geben, die den Freiheitsraum der Men-
schen einengen and durch Sanktionen Verhaltensanderungen zu er-
zwingen streben. Doch darf sich Intoleranz der Staatsmacht nicht als
Grausamkeit manifestieren, zum Beispiel in Form von Folter. Auch
glaube ich, da13 jeder Mensch, wie er auch sei, in diesem Sinne als Mit-
mensch geduldet werden sollte, daf3 man ihn nicht durch Todesstrafe
aus der menschlichen Gemeinschaft ausschlief3t. Amnesty International
hat im Verbreiten dieser Ideen grof3e Verdienste.

Das waren meine Bemerkungen zur Intoleranz der Staatsmacht gegen-
uber Burgern, deren Taten nicht geduldet werden konnen. Jetzt komme
ich zum Problem des Widerstandes der Burger gegen ein Unrecht im
eigenen Lande. Wesentlich fur die richtige Friedenserziehung ist in
diesem Fall die Unterscheidung zwischen sittlich akzeptablen and nicht
akzeptablen Formen des Widerstandes.
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Wir haben uns daran gewohnt, daB der Gewaltverzicht im politischen
Kampf auf irgendeine Weise gerechtfertigt werden muf, obwohl doch
gerade das Umgekehrte richtig ware: Die Anwendung von Gewalt
mate als etwas so Aulergewohnliches empfunden werden, daB eben
dieses Handeln der Rechtfertigung bedarf.
Bisher hat immer wieder Gewalt den Lauf der politischen Geschichte
bestimmt. Im politischen Kampf wurden gewaltsame Mittel Jahrhun-
derte and Jahrtausende lang fast immer als legitim akzeptiert. Gandhi
versuchte, these Tradition mit Wort and Tat zu durchbrechen. Wir
verdanken es an erster Stelle ihm, daB heute so grofer Wert auf Ge-
waltverzicht gelegt wird. Unter Gewalt verstehe ich hier: toten, verlet-
zen, Sachschade verursachen.

Bei Ablehnung der Gewalt wird eine Vielzahl von Argumenten an-
gefuhrt die im Erziehungsprozess vermittelt werden sollten. Man
konnte sie in zwei Hauptgruppen zusammenfassen:
1. Rein moralische (absolutistische) Argumente
2. Pragmatische (relativistische) Argumente.

Wenn rein moralische Argumente herangezogen werden, wird oft er-
klirt, daB der Verzicht auf Gewalt eine Sache der Prinzipien and nicht
der Taktik ist. Es soil auch dann auf Gewalt verzichtet werden, wenn
der Gegner zu Gewaltmalnahmen greift, sowie dann, wenn man in der
Lage wire, die Gewalt des Gegners mit uberlegener Gewalt zu ver-
gelten and einen Sieg uber den Gegner zu erreichen.
Beim prinzipiellen Gewaltverzicht handelt es sich vor allem um die
Einstellung zum anderen Menschen, zum politischen Gegner. In diesem
Fall haben wir es mit folgender Argumentation zu tun. Jeder Mensch,
auch der Opponent, der Gegner, der Unrecht-Tuende, der 'Feind',
dessen Verhalten wir nicht dulden konnen, ist and bleibt als Mit-
mensch unser Nichster. Er darf uns nie dermafen Fremd werden, daB
wir auf sein Schicksal keine Rucksicht nehmen. Sogar im Falle des
schirfsten Konflikts durfen wir das Gefuhl einer ganz elementaren
Verbundenheit mit dem Gegner nicht verlieren. Auch sein Leben and
rein Wohlergehen bedeutet uns einen Wert.

In unserer Handlungsstrategie wird demnach nicht nur das Wohl and
Wehe der eigenen Gemeinschaft, sondern auch der anderen beruck-
sichtigt. Darum wollen wir auf gewisse technisch vorhandene and
eventuellen Erfolg versprechende Mittel verzichten, wenn sie zur phy-
sischen Vernichtung des Gegners oder eventuell nur zu seiner psychi-
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schen Degradierung fuhren sollten. Nie ist unser Ziel die Vernichtung
des Gegners: wir wollen versuchen, ihn fur eine gerechte Sache zu ge-
winnen. Den heutigen Gegner wollen wir als potentiellen Verbundeten
behandeln. Auch wenn wir Opfer eines grofen Unrechts waren, schlie-
Ben wir Rache aus.
Genau so war die Einstellung von Gandhi. Gandhi wollte das Unrecht,
das seinem Volke von der Kolonialherrschaft angetan wurde, nicht
dulden. Er wollte aber, data sittlich legitimen Zielen auch sittlich ak-
zeptable Mittel angepaft werden. Gewalt war fur ihm ein unakzep-
tables Mittel - auch dann, wenn sie sich in einer konkreten Aktion als
erfolgsversprechend erweisen sollte.
Das Postulat der Gewaltlosigkeit wird oft auch pragmatisch begrundet,
was ich durchaus fur zulassig and sogar fur richtig halte. Bei der prag-
matischen Begrundung berufen sich Befurworter der Gewaltlosigkeit
auf das Argument des Erfolges. Es sind dann meistens psychologische
Gesetzmil3igkeiten, auf die hingewiesen wird. Wohlwollen, Friedfer-
tigkeit, Bereitschaft zum Dialog and Achtung der Menschenwurde
schwachen die negativen Einstellungen des Gegners ab, reduzieren sein
irrationales, durch Angst motiviertes Handeln, machen ihn offen fur
sachliche Arguments and kompromitbereit. Die zur Gewalt alternati-
ven Mittel konnen demnach eine erzieherische and in gewissem MaBe
entwaffnende Rolle spielen. Sie schaffen die Moglichkeit einer weite-
ren gemeinsamen Existenz auf huma.nerer Ebene.

Diese Gesetzmaf3igkeiten erweisen sich in vielen Fallen als gultig, and
Befurworter der Gewaltlosigkeit behaupten richtig, daB man auf die
Chance ihrer Nutzung nicht verzichten darf.
Doch mut auch realistisch die Tatsache bewutt gemacht werden, daB
die Reaktion auf Friedfertigkeit, Gate and Wohlwollen durchaus nicht
immer Friedfertigkeit, Gate and Wohlwollen ist. Gewaltlosigkeit ist
kein patentes Rezept auf Erfolg. Es ist moglich, moralisch zu siegen
aber - was das direkt angestrebte Ziel betrifft - zu verlieren. Darum
gibt es Situationen, in denen die Wahl zwischen grundsatzlichem Ge-
waltverzicht and effizientem Handeln, besonders wenn es um die so-
fortige Effizienz einer konkreten Aktion geht, einen verantwortungs-
bewuBten Menschen in ein echtes Dilemma versetzt.
Andererseits mu( klar festgestellt werden, daB es im politischen
Kampf uberhaupt keine Garantie auf Erfolg gibt, gleichwohl ob der
Kampf gewaltsam verlauft oder nicht. In politischen Aktionen kann
man immer nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf Erfolg rech-
nen. Gewaltverzicht hat aber einen entscheidenden erzieherischen Ein-
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flu13 auf die Gesinnung. Er bringt uns Menschen Schritt um Schritt
weiter im Schaffen eines neuen Ethos der Konfliktbewaltigung.
Gandhi hat sehr richtig gesagt: "Nonviolence is a way of life". Wenn
dem Gewaltverzicht ethische, nicht nur pragmatische, Motive zugrunde
liegen, bedeutet das eine ganz fundamentale existentielle Entscheidung.
Es ist eine Wahl der eigenen Personlichkeit and der eigenen Lebens-
weise. Diese Wahl kann mit der Hoffnung verbunden sein, daB mit der
Zeit Gewaltverzicht weltweit zum Selbstverstandlichem wird.
Alle grole Reformen begannen in Kopfen and Herzen einzelner Men-
schen.

Die Organisatoren dieser Konferenz haben erklart: This is what peace
education stands for: a really humane life for everybody on earth, now
and in the future".
Ich hoffe, data ich gezeigt habe was unser Leben, wenn noch nicht
wirklich menschlich so doch menschlicher machen konnte. Ich habe vor
30 Jahren ein Buch uber die Ethik von Gandhi geschrieben and seither
in meinem ganz bescheidenen Wirkungskreise immer wieder versucht,
die Idee der Gewaltlosigkeit and der Friedfertigkeit zu verbreiten. Was
mein Erfolg war, kann ich nicht beurteilen. Wir Lehrer halten uns in
unseren Bemuhungen daran, was Albert Schweitzer so schon ausge-
druckt hat:

Kein Sonnenstrahl geht verloren, aber das Gnin, das er weckt,
braucht Zeit zum Sprief3en and dem Samann ist nicht immer
beschieden die Emte mitzuerleben. Alles wertvolle Wirken ist
Tun auf Glauben.
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Die Idee der Toleranz in der Fried enserziehung
Kritische Anmerkungen zum Vortrag von Ija Lazari-Pawlowska

Theo Bolleman

Einfuhrende Bemerkungen
Uber die zunehmende Toleranz der katholischen Kirche:
Gilt das wirklich fur alle Bereiche? Wie steht es zum Beispiel bei den
folgenden Fragen: auf3ereheliche Sexualitat, Abortus, freiwillige Eu-
thanasie, atheistisch-humanistischer Unterricht, Homophilie?

Uber die negative Beurteilung fremder Kulturen:
Die Zuruckweisung von negativen Beurteilungen fremder Kulturen
scheint mir keine allgemein geltende Einstellung zu sein.

Negative Toleranz
Uber das sensibeler Machen von Menschen im Gebrauch von moralisch
akzeptabelen and moralisch nicht akzeptabelen Mitteln, wenn es um
Widerstand geht:
Akzeptanz and Nicht-Akzeptanz von Mitteln scheinen manchmal im
volligen Gegensatz zu einander zu stehen. Sinnvoller scheint es mir, die
Menschen - durch eine sorgfaltige Analyse der Situation - einfuhl-
samer fur die darin wirksamen (Gegen-)satze zu machen.

Positive Toleranz
Uber die zunehmende Akzeptanz einer positiven Toleranz in unserer
Kultur:
Heist das in diesem Fall, daf3 unsere Kultur eine positive Form von
Ethnozentrismus produziert. Sind unsere Kultur die Gruppen westlich-
demokratisch eingestellter Intellektueller?

Grenzen der Toleranz
Uber die universelle Erklarung der Menschenrechte:
Diese Erklarung beruht auf einer Idee. Von einer neuen, real-allgemei-
nen Erfahrung and Praxis, wie zum Beispiel Alle Menschen oder eine
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ethische Gemeinschaft verspure ich dagegen sehr wenig. Auch die ju-
ristische Akzeptanz dieser allgemeinen Menschenrechte war 1986 noch
lange nicht durchgesetzt (Vgl. den Bericht von Amnesty International).

Die Grenzen der Intoleranz
Kritik der Schlu. bemerkungen:
Ein gewaltloses Leben scheint mir eine falsche Hoffnung zu sein. Da-
mit sollte man, meines Erachtens, Kinder and Jugendliche nicht 'belas-
ten'.
Diese Sichtweise bedeutet keineswegs, daft man der Verherrlichung von
Gewalt das Wort redet. Sondern sie bedeutet nur, daB (minimale) Ge-
walt (vom zuruckweisenden Blick bis zu verschiedenen anderen For-
men des Widerstands) dann gerechtfertigt ist, wenn der Dialog durch
mundtot machendes Verhalten des Opponenten abgebrochen wird. Hier
endet die Toleranz and beginnt die Zurechtweisung aus Selbsterhal-
tung.

Reduktion der Gewalt ist das einzige, was erreicht werden kann and
was zugleich wertvoll ist. Totaler Friede, totale Gewaltlosigkeit, ist eine
verschleiernde Idee, mit der man kein Erwachsensein befordert.
Konkret-praktisch besteht eine solche Haltung darin, da13 man Kindern
nicht nur beibringt, mit dem Schwert des Geistes zu fechten, sondern
data man ihnen auch zeigt, wie man sich in Fallen auferster Not, wenn
kein anderes Mittel mehr hilft, auf gewaltsame Weise verteidigt. Selbst
der niederlandische Anti-Militarist Bart de Ligt war der Meinung, daB
bei totaler Unterdruckung bewaffneter Widerstand besser ist als gar
keiner. Selbstverteidigung ist nicht verwerflich; dies wird im ubrigen
in der westlichen Welt im allgemeinen fur Madchen, Frauen oder ande-
re diskriminierte Gruppen wohl akzeptiert.

Trotzdem bleibt die Behauptung vom Krieg aller gegen alle (bellum
omnium contra omnes) eine Verzerrung der menschlichen Existenz-
weise. Beide Verabsolutierungen (totale Gewaltfreiheit and totale Ge-
walttatigkeit) fuhren zur Anerziehung fanatisch-neurotischer Haltung-
en, der des sadistischen Folterers einerseits and der des masochistischen
Schlachtopfers andererseits, and dies alles (auf der Seite der Erzieher)
mit den besten Absichten. Der- beziehungsweise diejenige, die vollig
von Gewalt gegen andere absehen will, fugt sich selbst beziehungsweise
denen, fur die er/sie selbst verantwortlich ist (ja, die er/sie liebt), Ge-
walt zu and zwar insofern, als er/sie sich and these anderen der Gewalt
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von anderen blolstellt. Der Gewaltlose verstummelt damit sich selbst
and diejenigen, die er zu beschutzen meint. Naturlich gilt these 'Selbst-
verstummelung' auch fur die Verteidiger von Gewalt - Diktatoren and
in anderer Weise auch die Vorsitzenden einer ganzen Reihe von Orga-
nisationen and Institutionen, Ehe and Familie nicht zu vergessen. Sie
nehmen die versohnenden Krafte in sich selbst and in ihrem Mitmen-
schen nicht wahr. Human ist nicht allein Liebe and Harmonie; Hat
and Gewalt sind mit dem Menschsein unaufloslich verbunden. Initiati-
ven, die these Diversitat and Gegensatzlichkeit menschlicher Haltungen
auf der personlichen and der sozialen Ebene zum Ausgangspunkt neh-
men, scheinen mir der erste Schritt einer Friedenspadagogik zu sein.
Und dies in der Hoffnung, Gewaltsamkeit auf these Weise zumindest
etwas reduzieren zu konnen and damit die endlose Disharmonie in al-
len menschlichen Beziehungen, auf Micro- and Macroniveau, so er-
tragbar wie moglich zu machen. Toleranz ist nicht allein etwas, was
sich auf die Person des Anderen bezieht, sondern auch auf die Person,
die man selbst ist. Wenn man sich selbst nicht verteidigt, wird man
Schlachtopfer. Toleranz ist dann zu Selbstaufopferung entartet.
Im Rahmen bestimmter Lebensuberzeugungen kann dies als schoner
Tod oder als Annaherung an Heiligkeit akzeptiert sein. Ich teile these
Auffassung nicht.

Ich beschaue Friedenspadagogik nicht als eine Art Selbstaufopferungs -
padagogik, sondern als einen - sicher gebrechlichen - Versuch, in der
konkreten Erziehungssituation immer wieder das Dilemma zur Diskus-
sion zu stellen: Wie mu1 ich mich, in welcher Situation, das heist kon-
textabhangig, verteidigen and eben gegebenenfalls mit gewaltsamen
Mitteln. Das ist keine Milachtung sozialer Verantwortlichkeit, sondern
der Versuch, stets von Neuem auch die Grenzen zu sehen, die dem
Streben nach Weltfrieden gesetzt sind.
Sofern dies hier noch explizit gesagt werden mul - es ist an der Zeit,
Abschied vom Paradiesmythos zu nehmen: dem religiosen, dem speku-
lativ-dialektischen, dem neo-marxistischen. Diese Mythen waren -
oder sind es noch - Opium furs beziehungsweise vom Volk.
Dem jungen Mann, der, wie das Plakat zeigt, zogernd um die Ecke
schaut, ist mit dieser Droge nicht zu helfen. Aber deshalb mussen wir
ihn nicht allein lassen. Es ist eine Solidaritat ohne Erfolgsgarantie.
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Intoleranz als Garantie fur Toleranz
Jose van Dijk

Professor Pawlowska hat ein leidenschaftliches Pladoyer gehalten fur
Toleranz in der Friedenserziehung. Wer von uns konnte Toleranz in der
Erziehung der Kinder oder im Leben der Erwachsenen ablehnen? Die-
se Frage an rich ist schon rhetorisch.
In den Niederlande ist man immer heimlich chauvinistisch uber die
Toleranz der Stadt Amsterdam, die am Ende des sechzehnten Jahrhun-
derts judische Immigranten aus Portugal and Spanien aufgenommen
hat and ihnen eine beschrankte Religionsfreiheit gegeben hat.') Sicher,
es gab these Religionsfreiheit sonst nirgendwo in Europa, aber auf ihre
wirkliche Emanzipation haben die Juden bis in die Zeit nach der fran-
zosischen Revolution warten mussen. Data fur die Behorden Amster-
dams die okonomischen Kontakte dieser Juden sehr wichtig waren, and
data die Toleranz ihnen gegenuber nicht ohne Selbstinteresse war, wird
nicht immer bei der schonen Geschichte miterzahlt. Toleranz anderen
Menschen gegenuber, Toleranz gegenuber ihren Ideen and ihrem Ver-
halten, wer konnte das abweisen?

Fur meinen Vortrag habe ich als provozierenden Titel Intoleranz als
Garantie fur Toleranz gewahlt. Originalitat fur diesen Gedanken kann
ich nicht einfordern. Am Ende meines Beitrags wird sich herausstellen,
dal es sich bei diesem Gedanken um einen Paradox handelt, um einen
scheinbaren Gegensatz.

Zuerst mochte ich den Begriff der Toleranz noch einmal diskutieren.
Frau Pawlowska hat uber eine negative and eine positive Toleranz ge-
redet. Bei der negativen Toleranz handelt es sich um eine minimale
Toleranz: nicht in das Leben anderer Leute eingreifend. Bei der positi-
ven Toleranz wird letztlich sogar die andere Lebensweise unterstutzt.
Pauschal konnte man von negativer Bewertung des Andersartigen ver-
sus positives Anerkennung des Andersartigen sprechen. Zwischen bei-
den Polen liegt die repressive Toleranz.
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Dieser Begriff der repressiven Toleranz2) ist von Herbert Marcuse ent-
wickelt worden and hat in den sechziger and siebziger Jahren Hoch-
konjunktur gehabt. Autoritaten konnten es sich damals leisten, repres-
siv tolerant zu sein; sie liet3en Opposition and Kritik meist junger Leu-
te auf eine mehr oder wenige hofliche Weise zu. Am Anfang hatte die
Opposition den Eindruck serios mitzureden. Nachher stellte sich dann
heraus, daB nur wenige neue Ideen akzeptiert wurden and data der
Status Quo damit ausgeschmuckt and aufrechterhalten wurde. Fur Op-
positionelle gab das das unheimliche Gefuhl missbraucht zu werden.
Marcuse zog in seinem Essay Repressive Toleranz die Schlulforderung,
daB die Realisierung echter Toleranz Intoleranz gegenuber der herr-
schenden politischen Praxis and deren Meinungen and Auffassungen
fordert.
Der franzosische Dichter Baudelaire hatte schon im vorigen Jahrhun-
dert die Rezeption von Kunst mit wohlwollender, freundlicher Neutra-
litat eine destruktive Toleranz genannt. Repressive Toleranz zieht Ideen
and Ansichten in einen riesigen Sumpf, aus den sie nie wieder hinaus
kriechen konnen.
Als falsche Toleranz soll repressive Toleranz noch toleriert, noch als
Ziel einer (Friedens-)Erziehung propagiert werden.

Der Philosoph Richard Rorty3) halt alle kulturelle Aktivitaten fur
gleichwertig. Postmoderne Philosophen setzen uberhaupt alle Werte and
Urteile nebeneinander; alles ist gleichwichtig and dadurch ist alles
relativ. Ein archimedischer Punkt von demaus eine Rangordnung fest-
zulegen ist, wird verneint. Es ist unmoglich zu entscheiden, welche
Werte oder Normen besser sind als andere. Jean-Frangois Lyotard°)
befragt die Wissenschaft auf ihre Legitimation, and konkludiert, data
die Epoche der grofen Geschichten zu Ende sei.
Auch ich bin der Meinung, data es keinen supra-kulturellen, archime-
dischen Punkt gibt, aber im privaten Leben ist es moglich, and sogar
notwendig, eine Entscheidung zu treffen was fur einen selbst wichtig
ist. Wenn Werte and Normen im Privatem gleichwertig sind, dann sind
sie einwechselbar, and werden sie den Menschen auch gleichgultig.
Alles wird fur alles umtauschbar. Diese Situation wurde zur Apathie
leiten and schliet3lich zu einem Leben, das so lebendig ist wie der Tod.
Auch die postmoderne Toleranz ist dadurch nicht wunschenswert fur
eine Friedenserziehung oder Erziehung uberhaupt.

In der westlichen Philosophie nach der Aufklarung ist in den letzten
zwei Jahrhunderte uber das Ich als Subjekt and Individuum reflektiert.
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Willem van Reyen schildert das unrettbare und unvernunftige Ich.')
Gewi1, Personen sind nicht autonom; sie werden tiefgehend von der
Umwelt bestimmt. Der Unterschied zwischen Autonomie und Hetero-
nomie ist nicht eindeutig festzustellen. Trotzdem ist es padagogisch,
sagt Adelbert Rang), in der Erziehung auszugehen von der kontrafak-
tischen Autonomie. Kinder und Erzieher erfahren die Moglichkeit zu
wahlen, und sie erfahren einen zwar beschrinkten, doch realen sozial-
kulturelle Spielraum.

Immerhin weift sich aus, dal Individuen, mit ihren personlichen Hal-
tungen und Auffassungen, der Kern des Widerstandes sind. Sie stellen
sich gegen ein intolerantes, totalitares Regime und bringen manchmal
mit ihren Ideen den Widerstand einer Gruppe von Leuten hervor.
Neben einem bescheiden offentlichen Widerstand, gab es im Dritten
Reich auch eine innere Immigration, ein zuruckziehen ins Private.
Diese innere Emigration war eine der wenigen Moglichkeiten zum
Widerstand in Ost-Europa in den letzten vierzig Jahren. Sogar Publizis-
ten wie Tadeusz Konwicki und Gyorgi Konrad haben dann und wann
offentliches und privates Leben abgewechselt. 'Leben in Wahrheit' war
die Parole des Autors Vaclav Havel, und ist noch immer die Parole des
tschechoslowakischen Prisidenten Havels.
Wenn unter solchen schwierigen Umstinden wie in Ost-Europa eine
personliche Haltung moglich war, dann wire die postmoderne Philo-
sophie die schlimmste aller Ideologien, wenn sie uns jetzt die absolute
Abwesentheit des Ichs einredet.

Nach dem obengesagten wird es keine Uberraschung sein, daf ich mich
in der Debatte zwischen Modernen und Postmodernen an der Seite
Jurgen Habermas und sein Projekt der Moderne stelle und, trotz allem,
versuche 'kommunikativ zu handeln' und einen wahrhaften Dialog zu
realisieren. Uns bleibt nichts anderes, als eine argumentative und feh-
lerhafte Wissenschaft und eine fehlerhafte Demokratie. Wir Bind in der
Situation des Frosches, der in die Milch gefallen war. Vielleicht werden
wir eines Tages nach muhsames Planschen nicht auf der Butter - so wie
im Mirchen - sondern auf der Wahrheit, Gerechtigkeit und Authenti-
zitit sitzen.

Ungeachtet meines positiven und teils utopischen Tenors betrachte ich
eine tolerante Haltung nicht immer als wunschenswert. Denn die usur-
patorische, repressieve Toleranz des einen erstickt die Menschenrechte
des anderen Menschen und greift schlieflich die Integritit seiner Per-
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son an. Und die gleichgultige postmoderne Toleranz macht den Men-
schen flugellahm. Die Grenzen der Toleranz sollten deswegen scharfer
gezogen werden. Als Kriterium zwischen falscher and guter Toleranz
ist der Begriff Respekt brauchbar.
Fur Heinz Kimmerle') ist Respekt etwas mehr als Toleranz, weil Res-
pekt das Anderssein des Anderen zur Geltung kommen lal3t. Respekt
wirkt zweiseitig and wird als Spiegel vorgehalten: Ich respektiere einen
Anderen and erwarte gleichzeitig auch respektiert zu werden. Vom
Prinzip Respekt kann man wunschen daB es zum Gesetz erhoben wird;
es ist, anders formuliert, ein Kantischer kategorischer Imperativ.
Meines Erachtens geht Respekt anderen gegenuber nicht so weit wie
eine positive Bewertung des Handelns von anderen. Ich respektiere and
habe gleichzeitig eine gewisse Distanz. Respekt fuhrt zum goldenen
Mittelweg zwischen negativer and positiver Bewertung, zwischen Ab-
stinenz and Bejahung. Wird Respekt geschadet, wird der Spiegel zer-
brochen, dann erloscht die Zweiseitigkeit dieses Prinzips. In dem Mo-
ment sollten Wut and Widerstand erscheinen, sollte Intoleranz gegen
eine unhumane Situation, Intoleranz gegen einen respektlosen Umgang
mit Menschen gezeigt werden.

Die Ziele der Friedenserziehung gehen weiter als eine Abwesentheit
von Konflikten. Letztlich geht es um ein humanes Leben, einen res-
pektvollen Umgang von Menschen, and die Moglichkeiten fur alle
Menschen seine Talente zu entfalten. Auch die okonomischen and poli-
tischen Strukturen sind dabei im Spiel. Die Friedenserziehung muf
deswegen Kindern auch Intoleranz gegen unhumane Strukturen zu Be-
wuf tsein bringen. Die Friedenserzie hung kann nicht immer friedlich
sein. Sogar Lord Carrington hat neulich gesagt, daf er fur den Frieden
in Jugoslavien die Serben and Kroaten mit den Kopfe gegeneinander
schlagen mochte. Echte Toleranz ist so wichtig, daf3 sie mit Intoleranz
verteidigt werden soll.

Si vis pacem, para intolerantiam.
Es lebe die Toleranz
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Discussie
Voorzitter Rob Aspeslagh

Reactie Ija Lazari-Pawlowska op kritische commentaren

Ich babe den Eindruck, daB in der Diskussion unterschiedliche Wert-
auffassungen - ethische Uberzeugungen - geauJert worden sind.
Ich babe etwas als meine ethische Uberzeugung dargestellt, and Sie
haben dazu Stellung genommen. Zum Teil sind die Differenzen auf
eine grundsatzlich andere ethische Einstellung zuruckzufuhren, auf ein
grundsatzlich anderes ethisches Wertsystem.
Nun muJ3 ich feststellen, daB es schwer ist, einen gemeinsamen Stand-
punkt zu erreichen, wenn Gesprachspartner unterschiedliche Wertauf-
fassungen haben. Nach der methologischen Theorie, die ich vertrete,
sind ethische Wertsysteme auf gewissen Grundprinzipien, auf Axiomen
aufgebaut, and man halt sie fur richtig oder man lehnt sie ab. In die-
sem Fall gibt es einfach keine Beweisfuhrung, die nicht systemimma-
nent ware. Ich kann also nichts anderes tun als das bekraftigen was ich
fur richtig halte and was Sie ablehnen. Naturlich bin ich ihnen sehr
dankbar fur alle Ihre Bemerkungen. Ich nehme sie auf and werde sie
uberdenken. Aber ich kann auf Grund Ihrer Kritik nicht sofort meine
Wertauffassungen andern. Das ist nicht zu erwarten.

Jetzt mochte ich versuchen, einige ganz konkrete Fragen zu beantwor-
ten, die bier gestellt worden sind.
Die erste Frage betrifft die katholische Kirche. Ich babe gesagt, daB
die katholische Kirche (seit dem Anfang der 60-er Jahre) toleranter
geworden ist, aber nur toleranter. Ich babe nicht gesagt, daB sie tole-
rant ist. Die Einstellung der katholischen Kirche zu den andersglaubi-
gen (zu Agnostikern and Atheisten) ist wohlwollender geworden. Sie
macht heute einen Unterschied zwischen dem Glaubensbekenntnis and
dem Menschen. Sie sagt, daB falsche Uberzeugungen nicht geduldet
werden durfen, daB aber der Mensch, die Person geachtet werden muB.
Im Vergleich zu der fruheren extremen Intoleranz, Jahrhunderte lang,
ist das doch wohl ein Fortschritt.
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Doch gebe ich zu, daB die katholische Kirche in konkreten Situationen
auch heute sehr intolerant werden kann, besonders dann, wenn sie
bestrebt ist ihre Macht auszubreiten.
In Polen - wo ungefahr 90% der Bevolkerung sich zum Katholizismus
bekennt - hat die katholische Kirche im Kampf gegen den Kommunis-
mus eine hochst wichtige and positive Rolle gespielt. Die Kirche hatte
zu jener Zeit grote Sympathie, auch der Nichtglaubigen, denn sie ver-
teidigte die 'humanen' Werte gegen das 'Inhumane' des Kommunismus.
Die Situation hat sich aber geandert: die Kirche ist jetzt bestrebt politi-
sche Macht auszuuben and sie wird immer intoleranter. Sie versucht es
sogar durchzusetzen, da13 Polen ein konfessioneller Staat wird. Das
bedeutet - meiner Meinung nach - eine grof3e Gefahr fur das Land.
Meine Antwort auf Ihre Frage kann ich vielleicht am besten zusam-
menfassen, indem ich sage, daB die Kirche theoretisch toleranter ge-
worden ist, daB sie aber in einem konkreten Land eine sehr intolerante
Macht werden kann.

Ich mochte die Frage nach dem Ethnozentrismus and den demokratisch
eingestellten Intellektuelen mit den Menschenrechten verbinden. Tat-
sachlich ist es so, da13 die Erklarung der Menschenrechte aufgebaut ist
auf dem Wertsystem unserer Kultur. Nun kann man die Frage stellen:
Ist das nicht auch eine Form von Ethnozentrismus?
Meine Antwort ist folgende. Es ist eine historische Tatsache, data dieses
Wertsystem an Kraft gewonnen hat and data es heute - zumindest for-
mal - von Vertretern aller Nationen and alter Religionen, aller kultu-
rellen Traditionen, akzeptiert wurde als Ziel das angestrebt wird. In der
wirklichen Einstellung wird es aber nicht uberall anerkannt. So halten
es zum Beispiel die traditionsgebundenen Indier fur selbstverstandlich
richtig, daB Menschen hierarchisch eingestuft sein mutten (Kasten).
Die Erklarung betont die Gleichberechtigung der Menschen, unab-
hangig von ihrer sozialen Abstammung. Das sind zwei unterschiedli-
chen Wertsysteme and es gibt keine Methode um zu 'beweisen', wel-
ches System das richtige ist. Man kann nur sagen, data die Idee der
Gleichberechtigung nach unserer Uberzeugung richtig ist, and man
kann nichts anderes tun, als Geduld haben and hoffen, data sie allge-
mein anerkannt wird.

Ich babe in meinem Vortrag zwei Arten der Toleranz berucksichtigt:
die negative and die positive. Sie haben noch eine dritte Moglichkeit
aufgezeigt, die Sie Respekt nennen. Der Unterschied besteht darin, daB
wir etwas nicht fur richtig halten, uns aber einmischen; nicht mit Ge-
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wait, sondern versuchen, einen Dialog aufzunehmen. Das ist das Anzei-
gen von Respekt. Gleichzeitig erwarten wir Respekt von der anderen
Seite. Wenn er nicht vorhanden ist, entfallt auch unsere moralische
Verpflichtung and wir sind dann zur Wut, Widerstand, Intoleranz be-
rechtigt. Ich mochte aber nicht, daB wir unser eigenes Verhalten der-
maBen vom Verhalten der anderen Seite abhangig machen.
Was Sie Respekt nennen, wurde ich als einen anderen Begriff von To-
leranz auffassen. Es gibt ja so viele Begriffe der Toleranz. Ubrigens ist
auch fur mich Respekt wichtig - als Motivation von Toleranz.

Jetzt komme ich zu dem Problem der repressiven Toleranz. Ich muf3
gestehen, daB ich mit den Ideen von Marcuse absolut nicht uberein-
stimme. So wie er haben sich viele Kommunisten Toleranz vorgestellt.
Wahrscheinlich lesen Sie aber das Buch anders als ich. Naturlich moch-
te auch ich nicht, das das Bose, data die vielen sozialen Ungerechtig-
keiten geduldet werden. Die Idee der repressiven Toleranz von Marcuse
mit seiner leichtfertigen Zustimmung zur Gewalt ist mir aber sehr
fremd.

Ich muf sagen, daB ich uberrascht bin, wie sehr hier gerade das im
Frage gestellt wird, was ich besonders schatze and was ich mit Frie-
denserziehung verbinde, namlich Gewaltlosigkeit. Ich bin uberrascht,
daB ich evident weiter als Andere hier gehe in meiner friedfertigen
Einstellung and in meiner negativen Beurteilung von Gewalt. Dabei
bin ich uberzeugt, data mein Standpunkt nichts mit Paradiesmythos and
Utopie zu tun hat. Mit der Berechtigung von Gewalt als Selbstverteidi-
gung mussen wir sehr vorsichtig sein. Schlie131ich greifen auch extreme
Militaristen zum Argument der Selbstverteidigung.

Ich lebe mit der Uberzeugung, data es immer - auch bei totaler Unter-
druckung - etwas Tragisches ist, wenn man keinen anderen Ausweg
sieht and gewaltsamen Kampf aufnimmt. Das mag vielleicht irgend-
wann einmal wirklich das geringere Ubel sein, aber dieser Schritt sollte
uns in jeder Situation belasten, wenn nicht als Schuld, so doch psy-
chisch als etwas Furchterliches. Denn einen Menschen zu toten, auch
wenn er der sogenannte Feind ist, hat immer etwas Tragisches in sich.
Nach meiner Auffassung darf uns das Schicksal auch unserer soge-
nannten Feinde nicht gleichgultig sein and wir sollten es - so weit wie
es uns Menschen moglich ist - vermeiden, dal unsere Taten durch Haf
and Rache motiviert werden. Das gehort zu meinem Wertsystem.
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Ich hoffe, data Sie in diesem Saal, denen doch die Friedensidee wichtig
ist, auf jedem Fall zustimmen, daf3 ein Krieg, auch der 'gerechte', nie-
mals verherrlicht werden sollte. Das ist eine Minimalerwartung, die ich
betone, weil ich in einem Lande lebe, wo die Tradition anders ist, wo
bewaffneter Kampf immer einseitig nur als das Heroische gepriesen
and bewundert wurde.
In meinem Vortrag habe ich bewuft nicht uber Krieg and Frieden
zwischen Nationen gesprochen. Ich habe uber Widerstand gesprochen:
Widerstand des Burgers gegen etwas im eigenen Lande, das als Unrecht
empfunden wird - so wie der Widerstand in Polen in 1980 -1989 (Soli-
daritat). Wahrend 200 Jahre Unfreiheit wurden in Polen mehrere blu-
tige Aufstande organisiert, die blutig unterdruckt wurden. In 1980
wollten wir das System in Polen andern and unternahmen wir einen
Kampf gegen das Unrecht, wobei wir programmmaf3ig auf Gewalt ver-
zichteten. Das habe ich in meinem Vortrag als Gewaltverzicht beruck-
sichtigt, nicht aber Krieg and Frieden zwischen Nationen, denn das ist
ein separates schwieriges Problem.

Discussie naar aanleiding van de lezing

Opmerking
Als sie sprachen uber these tragische Realitat ist mir etwas eingefallen.
Ich habe das namlich einmal gehort als ein Alibi um sich selbst durch-
zusetzen. Das war in 1983 als Mitterand in Maastricht gesprochen hat
uber die Drohung mit Kernwaffen als eine tragische Realitat. Aber es
war and es ist eine Realitat. Als die Mauer gefallen war hat Mitterand
gesprochen uber die ganze, hinter uns liegende, Geschichte als ein tra-
gisches Irrtum. Das ist, meiner Meinung nach, ein wichtiger Unter-
schied and auch eine wichtige Entwicklung im Denken uber wie die
Welt ist. Es gibt Irrtumer, aber es gibt nicht ein immer dauerndes Irr-
tum. Die Realitat kann da sein, aber irren kann man sich nur einmal.
Vielleicht sollten these Sachen in der Diskussion mitgenommen werden.

Vraag
Ich habe ein Problem in bezug auf die Ausubung von Toleranz gegen-
uber intoleranten Menschen. Wie Boll man das annahern and wie soll
man sich benehmen gegenuber, zum Beispiel, die Rassisten?

Ija Pawlowska

Bei den Grenzen der Toleranz spielen, nach meiner Auffassung, die
Menschenrechte - als allgemein verbindliches Kriterium - eine ent-
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scheidende Rolle. Wenn Menschenrechte verletzt werden, dann haben
wir Grund zur Intoleranz. Das bedeutet aber durchaus nicht, daf wir
gleich zur Gewalt greifen durfen, wobei ich noch einmal betonen
mochte, daf ich hier unter Gewalt folgendes verstehe: toten, verletzen,
Sachschaden verursachen ('Sachschaden' multe genauer definiert wer-
den, jedenfalls gehort zum Beispiel Brandstiftung ganz sicher als Sach-
schaden zur Gewalt).
In bezug auf Rassisten denke ich, daf3 wir nichts anderes tun konnen,
als sie kritisieren, uns von ihnen distanzieren and immer wieder selbst
ein gutes Beispiel geben. Rassismus sollte eindeutig verurteilt werden.
Auch in Polen ist er leider ein Problem. Obwohl nur ganz wenige Juden
in Polen leben, haben wir es mit einem bedrohlichen Antisemitismus zu
tun. Was konnen wir dagegen unternehmen? Ich glaube, data wir uns
nur davon laut distanzieren konnen.

Opmerking
Ich glaube daB es wichtig ist, daB wir das Problem der Toleranz gegen-
uber den Intoleranten nicht nur reaktiv annahern. Es ist wichtig daB
wir von dem Punkt der Friedenserziehung - and vielleicht auch vom
Punkt der Demokratie - aus, arbeiten an gute Information, data wir die
Jugend die Argumente der Geschichte lehren and data wir die Jugend-
lichen auch konfrontieren mit den Werten einer humanen Welt. Ich
glaube man kann das Problem des Faschismus, des Antisemitismus usw.
nicht reaktiv losen, zum Beispiel mit Gefangnisstrafe. Aber man kann
versuchen soviel wie moglich den Leuten and vor allem den Jugendli-
chen die bessere Argumenten beizubringen.

Ija Pawlowska
Da stimme ich Ihnen vollig zu.

Vraag
Wie stehen Sie gegenuber verbaler Aggression in diesem Verband? Ist
die Chance nicht grog daB eine tolerante Personlichkeit untergeht in
Relativitat and ihre eigene Meinung verliert?

Ija Pawlowska
Das hangt sehr von der Situation and der Art der Aggression ab. Im
allgemeinen muf3 ich sagen, daf mir ein aggressives Verhalten in der
Diskussion recht unsympatisch ist. Ich denke dal es richtig ist, nicht
mit verbaler Aggression auf verbale Aggression zu antworten, and ich
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glaube, daB man immer auf nicht aggressive Weise seine eigene Mei-
nung kundgeben kann. Aber das ist vielleicht eine Temperamentsache.

Opmerking
Wir sprechen hier uber Toleranz, aber ich mochte einen Schritt zuruck-
machen and fragen: woher kommt Intoleranz? Ich glaube, daB Intole-
ranz (mehr) von Emotionen gesteuert wird als von dem Verstand. Eine
der wichtigsten Emotionen, die Intoleranz hervorrufen, ist meiner Mei-
nung nach die Angst: die Angst fur das Andere, das Unbekannte, das
Gefahrliche. Wir sollten anfangen die Angste - die meistens sehr tief in
unseren Instinkten leben, existenziell sind, and die durch irgend etwas
hervorgerufen werden, - zu besanftigen and auf einer bewu8twerden-
den Weise zu bekampfen. Wir mussen anerkennen, daB die Angste da
sind, in jedem von uns. Erst dann konnen wir anfangen die Intoleranz
in ihre Wurzeln anzufassen.

Ija Pawlowska
Das ist eine wichtige Erganzung. Ich glaube, data man den Wurzeln der
Intoleranz nachgehen mutate, dieser Angst, dieser Verunsicherung,
wenn wir mit etwas Andersartigen konfrontiert werden. Obwohl Angst
eine wichtige Quelle von Intoleranz ist, ist sie nicht die einzige. Es
kann gerade auch etwas Entgegengesetztes sein, namlich ein uberhebli-
ches Selbstbewuf3tsein verbunden mit Machtstreben. Bei der Bearbei-
tung der Probleme der Toleranz multe man also verschiedene Ursachen
berucksichtigen.

Opmerking
Eine Bemerkung zur Toleranz and den Grunden fur Intoleranz. Es sind
genannt die Angst and die Verunsicherung aber ich glaube - and das
ist wahrscheinlich eine sehr westliche Annaherung - daB es dabei auch
um die Wahrheit geht. Intoleranz beruht zum groften Teil auf der Auf-
fassung, daf3 nur wir die Wahrheit besitzen. Gandhi hat in Bezug auf
die Wahrheit mal gesagt: `Ein Teil der Wahrheit kann immer leben in
demjenigen, der uns gegenuber steht'. Wenn man zu dieser Auffassung
kommt, hat man schon einen grof3en Schritt gemacht zur Toleranz.

Vraag
Ich habe ein Problem mit dem Begriff Demokratie. Wie mussen wir das
verstehen and wie versteht man das in Osteuropa? Ist es nicht so, daB
Demokratie nur bestehen kann von der Gnade der Toleranz von weni-

82



gen? Sollten wir nicht erst versuchen zu analysieren was Demokratie ist
and was nicht dazu gehort, damit wir uns besser miteinander verste-
hen?

Ija Pawlowska
Zur letzten Frage kann ich nur sagen: es freut mich, das zu horen; ich
finde die Idee schon.
Ich habe den Kommunismus nie mit Demokratie verbunden. Fur uns
war die westliche, liberale Demokratie das Vorbild in unserem Wider-
stand gegen den Kommunismus. Demokratie richtet sich aber immer
nach der Mehrheit and es entsteht in diesem Zusammenhang das Pro-
blem, ob die Mehrheit immer recht hat in ihren Auffassungen. Ich
mochte das bezweifeln.

Opmerking
Sie haben gesagt dal Sie erstaunt waren, daB die Reaktionen hier so
ganz anders waren als sie bevor gedacht haben. Man kann rich dann
vielleicht fragen, ob das ein Verlust unserer Kultur (Dasberg) der To-
leranz ist, oder ist es so, dal wir von unserer (niederlandischen) Kultur
aus eine andere, eine neue Bezeichnung gegeben haben fur die Idee der
Toleranz?
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Der postmoderne Wertewandel and die Frage nach den
Leitwerten fur eine humane Zukunft
Kultur, Frieden and Erziehung in einer postmodernen Welt

Rolf Huschke-Rhein

Die Frage nach dem Frieden and nach der Friedensfahigkeit des Men-
schen scheint nicht zur Ruhe zu kommen. Nach dem Ende des Ost-
West-Konflikts, and der damit verbundenen Gefahr eines grol3en
Atomkrieges sah es eine Zeitlang so aus, als konnte nun zumindest im
weltkriegsgeschuttelten Europa eine Vorphase des 'ewigen Friedens'
anbrechen, den Immanuel Kant als Stufe der politischen Mundigkeit
der Volker erhoffte. Aber die Realitat am Ende des Jahres and am
Ende des Jahrtausends sieht anders aus. Zwei brutale Kriege in and am
Rande Europas in diesem Jahr, dazu in ganz Europa die wachsende
Gefahr weiterer Unabhangigkeitskriege. Dabei brechen die alten Fra-
gen wieder auf, die diejenigen unter uns, die am Friedensthema enga-
giert waren, immer begleitet and bedrangt hatten. Ich nenne heute nur
these drei, mit denen wir uns befassen wollen:

1. Wie sind die zukunftigen Aussichten des Friedens auf der politischen
Ebene zu beurteilen? Gibt es nicht dock einen Trend zu wachsender
Friedensfahigkeit der Volker?

2. Wie ist das Engagement des einzelnen oder der kleinen Gruppen in
der Friedensarbeit zu beurteilen? Waren die Erfolge bei der atomaren
Abrustung eigentlich denkbar ohne das personliche Engagement der
'vielen Einzelnen'? Oder konnen these doch keinen wirksamen Einfluf
auf die Entscheidungen der grolen Politik ausuben?

3. Und schliel3lich ist da immer noch die alte Frage nach der Moglich-
keit, die Menschen durch Erziehung ein Stuck welter auf den Weg des
Friedens zu bringen.

Ich mochte im folgenden von einem - breit verstandenen - System-
ansatz ausgehen, weil die Frage nach dem Frieden and der Friedens-
erziehung in mehrfacher Weise von systemischen Fragestellungen ab-
hangig ist.
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Der Begriff des Systems wird haufig nur mit dem politischem System
gleichgesetzt, and dies wiederum wurde fur das assoziative Verstandnis
vieler heiBen, daf3 der einzelne Mensch - das Subjekt oder das Indivi-
duum, wie man traditionell sagt - darin gar nicht vorkommt, oder doch
nur in der erbarmungswurdigen Rolle des 'kleinen Ich', im Gegensatz
zu dem viel machtigeren politischen System. Ich mochte im folgenden
aber zeigen, da13 der neueren Systemtheorie uberraschenderweise das
einzelne Individuum mit seiner personlichen Uberzeugung and Weltan-
schauung durchaus wieder einen Platz erhalt, and zwar nicht einfach
im Gegenuber zum System, sondern gerade in einer durchaus kon-
struktiven, gehaltvollen, ja uberraschenderweise sogar machtvollen
Verbindung zum System, ohne wiederum darin aufzugehen.

Das klingt nach einer Zauberformel - and das ist es auch in gewissem
Sinne. Denn die Systemtheorie kann in ihrer neueren Fassung - der
sogenannten autopoietischen Fassung - die beiden Seiten erstmals syste-
matisch zusammendenken, die in der Tradition der padagogischen and
auch der politischen Wissenschaft haufig nur getrennt oder unvermit-
telt nebeneinander gestellt wurden. Die Padagogik hat namlich - zu-
mindest mochte ich das fur mich sagen (vgl. Huschke-Rhein, Bd. 3) -
den Systemansatz nur deshalb aufnehmen konnen, weil die politischen
and die soziologischen Systemtheorien einen grundlegenden Wandel
dadurch erfahren haben, daB sie die Autopoiesistheorie in rich auf-
genommen haben, das heif3t eine Theorie, die von der Autonomie des
einzelnen Menschen aus denkt. Ich komme gleich darauf zuruck.

Dieser bis hierher nur angedeutete Ansatz ist nun fur die beiden Teile
unseres Themas gleichermal3en wichtig: fur die Friedenstheorie and fur
die padagogische Praxis einer Erziehung zum Frieden. Denn in beiden
geht es sowohl um die gesellschaftliche Seite als such um die indivi-
duelle Seite.
Ich mochte aber ebenfalls schon vorweg andeuten, daB nun wiederum
keine glatte Losung zu erwarten ist, daB vielmehr die derzeitige post-
moderne Diskussionslage von zwei schneidenden Widerspruchen ge-
pragt ist. Die Thesen, mit denen wir uns im folgenden auseinander-
zusetzen haben, lauten:

1. Politische oder soziale Systeme lassen rich in enttraditionalisierten
Gesellschaften (zu denen gehoren wir) nicht mehr zentral durch uber-
einstimmende Leitwerte steuern. Die Frage lautet dann: Lassen sich die

86



politischen oder sozialen Systeme in Zukunft uberhaupt noch in Rich-
tung Frieden steuern?

2. Individuen lassen sich - systemtheoretisch betrachtet - nicht eigent-
lich von aulen steuern, and das gilt unangenehmerweise auch fur die
Individuen Kinder and Schuler. Dies bedeutet eine einschneidende
Verinderung der traditionellen Anspri the der Erziehung, ja in gewis-
sem Sinne ihre Aufhebung. Um die Frage gleich an dieser Stelle zu
formulieren: Kann es unter dieser Primisse dann noch einen pada-
gogischen Sonderweg zum Frieden, also eine Erziehung zuin Frieden
geben?

Beide Fragen sind im Grunde eine einzige Frage, namlich die nach der
Steuerungsfihigkeit von Systemen, von politischen and sozialen Syste-
men einerseits and von individuellen, sogenannten autopoietischen Sys-
lemen andererseits. Im Begriff der Steuerung kommen ja politische and
pidagogische Wissenschaft zusammen. Die Politiker wollen politische
oder soziale Systeme steuern, and die Pidagogen wollen Kinder steu-
ern, das wire jedenfalls die wortliche Ubersetzung des griechischen
pad-agogik ('pidagogike techne') ins Deutsche.

Ein systemtheoretischer Zugriff auf unser Thema erscheint mir auch
noch aus folgenden Grunden sinnvoll. Erstens ist Frieden - wie immer
wir ihn verstehen wollen - auch eine Eigenschaft der politischen and
der sozialen Systeme. Die politischen and die sozialen Systeme sind
aber - and dies ist der zweite Gesichtspunkt - zugleich immer der
Rahmen, der Kontext, in dem pidagogisches Handeln geschieht.
Ich spreche hier vorsichtig nur von Rahmen, um die alte Streitfrage zu
umgehen, ob das erzieherische Handeln kausal von den gesellschaftli-
chen Rahmenbedingungen bestimmt wird oder aber nicht, das heist ob
die Erziehung einen Eigenbereich besitzt, in dem sie selbst ihre Ziel-
setzungen, Verantwortlichkeiten and Handlungen durchfuhren kann.
Diesen Streit mochte ich gleich zu Beginn systemtheoretisch schlichten,
indem ich erklire, dal die Frage nach der Kausalitit falsch gestellt ist.
Vielmehr handelt es sich bei dem politischen System um ein sogenann-
tes Kontextsystem oder auch Suprasystem, in dem zwar gewisse Rah-
menbedingungen festgesetzt sind, die auch fur die Erziehung gelten,
daB aber dieser Kontext nicht im kausalen, also direkten Sinne auf das
Primarsystem einwirkt, das die Erziehung and ihre Institutionen dar-
stellt. Die Beziehung zwischen einem Primarsystem and seinen Kon-
text- oder Suprasystemen ist immer rekursiv oder anders gesagt in-

87



direkt, denn solche Abhangigkeiten rind hochkomplex and vielfach
ruckgekoppelt and nur mit Schleifen zu beschreiben, mit anderen Wor-
ten kann ich such sagen: verschlungen (vgl. Huschke-Rhein, Bd. 3,
Kap. 5). Der zweite Punkt heif3t also: Padagogisches Handeln geschieht
immer im Kontext gr6f3erer Systeme.

Diese Uberlegungen rind nun fur unser Thema unmittelbar praktisch
bedeutsam. Sie bedeuten namlich in erster Konsequenz, daf3 die Fragen
einer Friedenserziehung nicht einfach in der Verlangerung der Fragen
des politischen Systems zu beantworten rind. Vielmehr gibt es in pada-
gogischen Systemen immer auch eigene Fragen and auch eigene Ant-
worten, die aus der padagogischen Praxis selber heraus gestellt and
beantwortet werden mussen. Als Beispiel nenne ich die Familie, den
kleinste Rahmen fur padagogisches Handeln, also das eigentliche Pri-
marsystem (auch wenn sie nur, wie heute nicht selten, aus der Dyade
Mutter and Kind besteht). Hier existiert immer ein gewisser Spielraum
fur das personliche Engagement der Eltern oder der Mutter oder auch
des Vaters, das nicht einfach vom politischen System kontrolliert wird,
zumindest nicht in den westlichen Demokratien.

Dies fuhrt uns auf den dritten Punkt, warum es vorteilhaft and an-
gemessen ist, die Frage nach der Friedenserziehung systemtheoretisch
anzugehen. Es gibt in den padagogischen Primarsystemen ein Potential
an nicht politisch verplanten and verplanbaren Uberzeugungen, An-
sichten and Handlungen, das eine gewisse Pluralitat der personlichen
Auffassungen zur Folge hat. Der Freiraum fur dieses Potential indivi-
dueller Freiheitsraume ist im Verlaufe der neueren sozialen and politi-
schen Geschichte der westlichen Demokratien muhsam errungen wor-
den. Er wird aber heute teilweise kontraproduktiv als der Freiraum
personlicher Uberzeugungen geschutzt. Mit kontraproduktiv meine ich,
data die sogenannten Burgerfreiheiten bis zur Absurditat geschutzt
werden: als Freiheit fur die Autobahngeschwindigkeit, als Freiheit der
Videowahl, als Freiheit der Wahl zwischen zwanzig Biersorten and so
weiter. Wahrend ursprunglich der Sinn der Freiheit als Wahlfreiheit
darin bestand, seinen Glauben frei wahlen zu durfen, besteht heute
faktisch die Freiheit darin, uberhaupt keinen Glauben and keine
Uberzeugung mehr wahlen zu mussen, also in der Freiheit von der
Wahlfreiheit. Auch dies kennzeichnet einen charakteristischen Zug der
Postmoderne. Man kann sich gleichsam privat fur den Wert Frieden en-
gagieren; man kann rich aber auch privat dafur entscheiden, jedes per-
sonliche Engagement zu unterlassen.
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Ein praktisches Beispiel: Eine Mutter ermahnt ihre drei- and vier-
jahrigen Kinder: `Seid doch friedlich! Schlagt euch doch nicht immer!'
Ist dies ein privater Satz, der den personlichen Wertvorstellungen der
Mutter, die ihn spricht, entstammt, oder durfen wir hierin den Einfluf3
gesellschaftlicher Rahmenbedingungen vermuten? Wenn wir die offi-
ziellen Bekundungen des Grundgesetzes betrachten (v.a. Art. 4, Abs. 3:
"dem Frieden in der Welt zu dienen"; and Art. 26, Abs. 1, mit dem Ver-
bot von Handlungen, die Vas friedliche Zusammenleben der Volker
storen" konnen), dann ergibt sich eine Art von Friedenspflicht, die na-
turlich zunachst politisch gemeint ist.
Andererseits sehen die Kinder im Fernsehen dauernd die Berichte von
den Kriegen in irgendeinem Teil der Welt, der, weil er abends ins
Wohnzimmer kommt, fur die Kinder im Prinzip nicht weiter als die
nachste Stadt entfernt ist. Manche Eltern sagen: `Die Abrustung fangt
im Kinderzimmer an, and sie schenken ihren Kindern kein Kriegs-
spielzeug. Andere Eltern sagen: `Das hat doch fur spater gar nichts zu
bedeuten. Das brauchen die Kinder, and das schadet ihnen nichts'.
Schon these Beispiele zeigen, daf3 es unterschiedliche Moglichkeiten
gibt, den privaten Raum des Kinderzimmers mit dem offentlichen Be-
reich zu verbinden. Die einen sehen enge Verbindungen, sie sehen das
System des Kinderzimmers als Teil des gr6f3eren politischen Gesamt-
systems; andere aber sehen das Kinderzimmer als einen Ausschnitt, der
nur schwach oder gar nicht mit der politischen and gesellschaftlichen
Realitat der Erwachsenen verbunden ist. Kann die padagogische Wis-
senschaft these Frage eindeutig klaren?

Wir sehen, daf3 schon an dieser Stelle grundlegende Probleme der Er-
ziehung angesprochen sind. Die Frage, welchen Einfluf fruhkindliche
Normen, Werterfahrungen and Tatigkeiten auf die spatere Entwicklung
haben, ist eine Grundfrage der Entwicklungspadagogik. Sie ist sicher-
lich daruber hinaus eine Frage, die nicht nur Wissenschaftler, sondern
jeden Menschen interessiert, der am Verlauf seiner Biographie interes-
siert ist. Ich mochte an dieser Stelle schon sagen, daf3 es auf these Frage
auch eine systemtheoretische Antwort gibt, die zwar keine Ja- Nein-
Antwort ist, die aber doch einen deutlichen Hinweis zur Orientierung
auch fur die padagogische Praxis gibt.

Ich entwickele unsere weiteren Uberlegungen in vier Punkten:

Erster Schritt: Ich stelle zunachst einen extensiven Friedensbegri f f vor,
das meint einen umfassenden Friedensbegriff, der die kulturellen and
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sozialen Systeme and such die okologischen Systeme einbezieht (also
nicht nur ein i.e.S. politischer Begriff ist).

Zweiter Schritt: Es folgen daraus dann einige Uberlegungen zu einer
fundamentalen Friedensethik, die sowohl padagogisches als auch okolo-
gisches Handeln einschlieRt.

Dritter Schritt: Dann werde ich einige Grundbegri f fe der Systemtheorie
soweit ansprechen, wie dies in unserem Rahmen der Verstandigung
dient, and zwar vor allem den Begriff der Autopoiesis and den Begriff
der Systemsteuerung. Eigentlich rn fBte ich auch noch einiges zur soge-
nannten Chaostheorie sagen, die wenig mit unserem gewohnlichen
Chaosbegriff zu tun hat, aber viel mit den Fragen nach der Berechen-
barkeit and der Steuerbarkeit von Systemen. Sie stutzt namlich meine
These, daf3 bei einem Thema wie Frieden die Berechenbarkeit aufhort
and wir ein neues Zeitverhalten lernen mussen, das eher im Warten als
im berechnenden Tun liegt.

Vierter Schritt: Abschlief3end werde ich die Frage nach den zukunfti-
gen Leitwerten aufgreifen and zu den Praxisfragen zuruckkehren. Ich
werde fragen, was wir trotz der ungeklarten Zukunfts- and Planungs-
perspektiven, die notwendig mit der postmodernen Welt verbunden
sind, schon heute tun konnen.

Ein Ergebnis wird rein, daB Frieden nicht einfach wie ein Wirtschafts-
system planbar sein wird, and zwar weder auf der offentlichen noch
auf der personlichen Ebene. Damit stehen wir vor einer offenen Zu-
kunft, die sich in gewissem Sinne unserer Planung entzieht, and wir
haben zu fragen, wie wir nun uberhaupt weiterkommen. Das aber ist
genau die geistige Situation unserer Epoche, am Ende der 'ersten Auf-
klarung', es ist die Grundstimmung der Postmoderne.

Konnen nun die Friedenspadagogen einfach sagen: `Wir haben die Lo-
sung; wir wissen wie es weiter geht'? Ich mochte im folgenden begrun-
den, warum wir dennoch Basisbedingungen einer kunftigen Ethik des
Friedens formulieren konnen. Eine dieser Bedingungen wird sein, daB
genau die beiden Seiten des Friedens, die ich am Anfang unterschieden
habe, namlich die offentliche Seite and die private Seite, die heute
noch notwendigerweise auf dem derzeitigen Niveau unserer Evolu-
tionsgeschichte getrennt rind, zusammenkommen, keinen Gegensatz
mehr bilden and dialektisch aufgehoben werden, so daf also der Un-
terschied zwischen privater Friedensfahigkeit and 6ffentlich-politi-
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schem Frieden aufgehoben wird. Einen solchen Zustand der Mensch-
heitsgeschichte konnen wir uns auf dem jetzigen Niveau der Evolution
noch nicht real vorstellen, aber wir konnen seine Bedingungen denken.
Dies mochte ich im folgenden aufzeigen.

Der extensive Friedensbegriff

Frieden ist keine Angelegenheit, die sich blot in einem einzelnen Teil-
system abspielen warde. Wir konnen die Moderne verstehen als eine
Epoche, in der sich das zentralistisch dirigierte europaische Gesamtsy-
stem in unterschiedliche Teilsysteme differenziert hat, die nun jedes
fur sich ihre eigenen Aufgaben and Verantwortlichkeiten wahrnehmen.
Diese Entwicklung last sich schon seit der Reformation beobachten.
Luther hatte behauptet, daB die zentralistisch organisierte Katholische
Kirche fur bestimmte Bereiche des Lebens nicht zustandig sei, sondern
die menschliche Vernunft. Seine sogenannte Zwei-Reiche-Lehre be-
sagt, daB die Kirche nur fur das Reich Gottes zustandig sei, daB aber
die politischen Aufgaben nach weltlichen and vernanftigen Mafstaben
zu regeln seien. Die Frage nach dem Frieden geriet damit in ein merk-
wardiges Zwielicht: Frieden im eigentlichen Sinne kann es nur im
Reich Gottes geben, Frieden namlich im Sinne innerer Friedensfahig-
keit. Fur die weltliche Politik leben wir in einer Ubergangszeit des
Unfriedens, dort herrschen die harten Gesetze der Welt and nicht die
Maximen der Bergpredigt. Ich mochte hier schon von einer Zwei-Sys-
teme-Lehre sprechen.

Aber auch die Wissenschaft will sich, nach ihrer neuen Blate in der
Renaissance and im Humanismus, nicht mehr ihre Mafstabe von der
Kirche vorgeben lassen, sondern sie beharrt auf ihrer eigenen Verant-
wortung, and dies offenbar nicht ohne Grund, wie das Beispiel Galilei
zeigt. Bei Kant zeigt sich dann, daB auch die Kirche sich nicht mehr
als integrierendes System versteht: Seine drei Kritiken sind, wie Haber-
mas (1988, S. 29 ff.) betont hat, eine Art Grandungsmanifest der Mo-
derne, weil hierbei nun Wissenschaft, Moral, Politik and Kunst jeweils
eigene Systeme ausbilden in eigener Verantwortung ihrer Kriterien and
Mal3stabe. Wenn wir these Entwicklung der sich immer weiter diffe-
renzierenden Teil- oder Subsysteme weiter verfolgen, finden wir die
Grande fur die fortschreitende Komplexitat der Modern, far die zu-
nehmende Professionalisierung, aber auch fur die Zunahme der enor-
men Wissensmengen, die Zunahme des Expertenwissens and schlief3lich
fur die Zunahme der Warenproduktion aberhaupt.
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Wird nun die Reflexion uber den Frieden etwa auch zu einer Sache der
Experten? Sind Friedensforscher and Friedenspidagogen hochspeziali-
sierte Experten? Wenn es soweit gekommen wire, konnten wir mit der
Friedenswissenschaft and Friedensarbeit aufhoren. Ich mochte hier im
Gegenteil die These vertreten, daf3 wir gerade heute im Uberschritt
von der Moderne zur Postmoderne keine weiteren Spezialsysteme brau-
chen, sondern Basissysteme, die gleichsam quer zu allen spezialisierten
Systemen stehen. Den positiven Sinn der Postmoderne sehe ich in der
Auflosung aller blof3 rationalistischen Zukunftserwartungen, die aus
der Hoffnung stammen, mit dem Konzept der sich weiter differenzie-
renden, spezialisierenden and rationalisierenden Systeme konnten wir
eine Zukunft haben. Wenn sich die Postmoderne der Zukunft verwei-
gert, so verweigert sie sich dieser vermeintlichen Zukunft. Denn eine
solche Zukunft, als Fortschreibung der blof3 technologisch-rationalisti-
schen Tendenzen der europiischen Aufklirung, wird es nicht geben.
Dieser Weg nimlich, das ist die richtige Intuition der Postmoderne,
endet in der Katastrophe (vgl. Heinrichs).

Hinter diesen Uberlegungen stehen meine praktischen Erfahrungen in
der Diskussion der Friedenspidagogik in der Bundesrepublik Deutsch-
land zu Beginn des Streites um die sogenannte Nachrustung, also um
die Aufstellung von Atomraketen in der BRD. Ich babe mich damals
entschieden gegen den Vorwurf gewendet, fur these Diskussion seien
nur die Fachleute, die Professionals des militirischen Systems zustin-
dig, nicht aber die Pidagogen (vgl. meine Auseinandersetzung mit J.
Derbolav, 1983). Ich babe damals geantwortet, daB wir wohl erst als
Opfer eines Atomkriegs 'zustindig' wurden, da13 die Opfer dann aber
nicht mehr sprechen konnten, deshalb muf3ten sie es vorher tun. DaB
unsere Systeme so organisiert wurden, data die einen etwas planen and
alle anderen die Folgen erleiden mussen, darf nicht die Arbeitsteilung
sein, die wir fur die Zukunft akzeptieren. Auterdem betrife es alle
Kinder, and da die Pidagogen die Anwilte der Kinder sind, mussen sie
sich schon jetzt zu Worte melden.

Diese Diskussion damals hat in mir die Abneigung gegen eine System-
theorie bestirkt, die nur in sich differenzierenden Subsystemen denken
kann, wie es die soziologische oder politische Systemtheorie gerne tut
(v.a. Luhmann). Dabei fallen alle wirklich existentiellen Themen, die
fur unsere Zukunft Bedeutung haben, mitten hindurch. Dies sind vor
allem die Themen: Frieden, Okologie, Gerechtigkeit and Gesundheit.
Wenn these Themen jeweils regionalisiert werden, parzelliert werden,
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aufgeteilt and eingesperrt werden in das Ghetto ihrer jeweiligen Fach-
wissenschaft, konnen sie niemals ihre fundamentale Rolle wahrnehmen
die sie in Zukunft spielen werden, weil sie buchstablich jeden angehen
and nicht nur einige Wissenschaftler. Wenn wir unsere Gesundheit nur
den Medizinern uberlassen, den Frieden den Militars oder den Politi-
kern, die Gerechtigkeit den Juristen and die Umwelt der Wirtschaft,
werden wir bald am Ende sein.

Die erste Folgerung, die ich aus diesen Uberlegungen and Erfahrungen
ziehen mochte, ist die, daB wir das System, in dem wir von Frieden
sprechen wollen, nicht zu klein, sondern grof genug wahlen mussen.
Wie grof aber muf dieses System sein? Wir suchen also nach dem Kon-
text fur die Friedensfrage. Die Wahl eines solchen Kontextes ist zu-
gleich das System, in dem wir die Frage nach dem Frieden stellen mus-
sen. Ich bin der Meinung, dal schon das Thema des Utrechter Kon-
gresses eine gute Einschatzung des Systemhorizonts anzeigt: Frieden
mussen wir raumlich im Kontext des ganzen Kultursystems and zeit-
lich im Kontext der Frage nach der Zukunft bedenken. Eine weitere
zutreffende Einschatzung enthalt die Formel des okumenischen Frie-
denskonzils, beziehungsweise des konziliaren Prozesses: Gerechtigkeit,
Frieden and Bewahrung der Sch6pfung. Diese Formel ist such deshalb
interessant, weil sie anzeigt, dal der Frieden gleichsam zwischen den
beiden anderen Aufgaben der Gerechtigkeit and der okologischen Be-
wahrung steht and darum nicht einfach fur rich alleine realisiert oder
praktiziert werden kann, das heist er bildet, wenn ich das so ausdruck-
en darf, ein Gesamtsystem mit der Gerechtigkeit and der Okologie. Zu
der gleichen Einschatzung kommen wir, wenn wir uns die funf globa-
len Hauptprobleme des gegenwartigen Zeitalters vor Augen fuhren: Er-
nahrung, Energie, Bevolkerungswachstum, Umweltbedrohung and Rus-
tung. Selbstverstandlich bilden alle funf Themen einen Komplex, das
heist einen sich wechselseitig bedingenden and verstarkenden, rekursi-
ven Problemzusammenhang. Es kommt also im folgenden darauf an,
diesen weiteren Systemhorizont offenzuhalten and nicht unnotig zu
verengen.

Ethische Grundbegriffe - Fundamentale Friedensethik.

Darum ist die erste theoretische and die erste praktische Forderung,
dal wir wieder lernen mussen, systemisch (vernetzt) zu denken and zu
handeln. Der Egoismus der Teilsysteme, zu dem die Emanzipation der
sozialen and politischen Systeme der Neuzeit gefuhrt hat, darf nicht
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die Endstation der Moderne werden. Ich hoffe, daB auch in dieser
Kurze deutlich geworden ist, daB die Aufgabe fur die nachste Phase
der Aufklarung oder einer, wie ich gerne sage, zweiten Moderne, darin
besteht, den Zusammenhang der fundamental wichtigen Lebensthemen
wieder herzustellen. Systemisch (oder okosystemisch) denken, heist
vernetzt denken, Verbindungen herstellen, in Gedanken and in Taten.
Diese Aufgabe ist aber an sich schon eine Friedensaufgabe, denn im-
mer ist das Herstellen von Verbindungen des Getrennten eine Frie-
densaufgabe. Das ist so zwischen Menschen, and es ist so zwischen
Theorien. Solange das soziale oder politische Ganze in den bloBen
Egoismus der Einzelsysteme zerfallt, kann and wird es keinen Frieden
geben, das gilt fur ein einzelnes Land, aber auch fur die Welt als ganze.
Daran erkennen wir, welche immensen zukunftigen Aufgaben sich hier
stellen and welche grofen zeitlichen Dimensionen bis zu einer Losung
sich hier auftun.
Systemische Vernetzung ist darum eine dringende Friedensaufgabe. Sie
betrifft alle drei Ebenen, die wir im Erziehungssystem unterscheiden
konnen: die Ebene der einzelnen Menschen, die soziale Ebene insge-
samt, and schlief3lich die Ebene der Natur als Basissystem aller anderen
Systeme.

Es ist auch klar, daf hiermit ein radikales Umdenken in Theorie and
Praxis verbunden ist: Weg von einem machtformigen and gewaltformi-
gen Verhaltnis gegenuber Mitmenschen and Natur zu einem vernetzen-
den, solidarischen, eben systemischen Verhalten zu Menschen and Na-
tur. Ich habe an anderer Stelle these Aufgabe mit dem Grundbegriff
der Rezyklisierung bezeichnet. Dies meint ein neues Denken and Han-
deln in Zyklen, Kreisen, Verbindungslinien, Kontexten, - so wie wir
eben gesehen haben, daB nicht nur der Friede, sondern auch andere
Fundamental themen immer im Zusammenhang mit ihren realistischen
Kontexten zu sehen sind, zum Beispiel die Gesundheit, die wirtschaft-
liche Produktion and so weiter. Wir mussen dieses Spiel im Grunde mit
jedem padagogischen Begriff spielen, ob wir einen Kinderspielplatz
oder eine Schule oder ein Freizeitangebot nehmen.

Rezyklisierung bezeichnet sowohl padagogische Aufgaben als auch
okologische Aufgaben. Ich babe bewult solche Grundbegriffe fur eine
neue Ethik gewahlt, die nicht nur moralisch im traditionellen Sinne
sind, sondern gleichzeitig ein praktisches Handeln einschliefen and
dabei vor allem den traditionellen Graben zwischen geisteswissen-
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schaftlichen Begriffen and naturwissenschaftlichen Begriffen uberwin-
den.

Die neuen Grundbegriffe stellen sich nicht so sehr in die Traditions-
linie der Aufklirung, sondern sind der Entwurf einer okologischen
Fundamentalethik, die ein neues Verhiltnis zu den Menschen and zur
Natur einschliel3t. Denn die bisherige Entwicklung ist gekennzeichnet
durch die Ausbildung der Ratio in der Wissenschafts- and Technik-
geschichte der Neuzeit. Genau dieses zunichst sehr erfolgreiche Kon-
zept, das uns zu einer grandiosen Unabhingigkeit von der Natur ge-
fuhrt hat, von der die Menschheit - das sollte nicht einfach vergessen
werden - zuvor in totaler Abhingigkeit gelebt hatte, also in sehr ein-
geschrinkten Freiheitsriumen, hat uns in die Krise gefuhrt.

Die Paradoxie liegt nun darin, data der Weg in die Freiheit als Weg in
die Freiheit von der Natur dort scheitern wird, wo these Freiheit total
wire, denn die Natur kann als Basisbedingung aller Freiheitsprozesse
nicht selber aufgehoben werden. Darum ist nur eine solche kunftige
Ethik vorstellbar, die gleichzeitig die Natur als Basisbedingung aller
anderen Systeme respektiert. Der Weg zum Frieden als Systemeigen-
schaft des politischen and gesellschaftlichen Gesamtsystems ist darum
derselbe wie der Weg zu einem politischen and gesellschaftlichen Sys-
tem, das auf einer neuen okologischen Fundamentalethik aufgebaut ist.
Wenn Sie so wollen, sind es in etwa jene ethischen Fundamentalnor-
men, die in der sogenannten Bergpredigt Christi formuliert rind, die ja
auch als futurische Ethik formuliert sind. Dort findet sich ja nicht nur
die Seligpreisung der Friedensstifter, sondern auch die der sogenannten
Sanfmutigen, uber die die seltsame Aussage gemacht wird, sie werden
'das Erdreich besitzen, das heit3t die Zukunft der Erde wird denjeni-
gen in Aussicht gestellt, die auf eine sanfte, nimliche nicht aggressive
Weise mit den Menschen and der Natur umgehen.

Was bedeutet dies nun fur die Pidagogik and speziell fur die Friedens-
erziehung? Wenn wir die kulturelle Hauptaufgabe des nichsten Jahr-
tausends in einer korrigierten Grundhaltung gegenuber der Natur er-
kennen, dann folgen hieraus die fundamentalen normativen Einstel-
lungen, die wir einer sozialen Ethik der Zukunft zugrundelegen mussen
(die zugleich die pidagogischen Fundamentalnormen sind, die alle Er-
ziehungsprozesse werden begleiten konnen). Wenn ein Grundsatz bis-
heriger Friedensethik der Abbau von struktureller Gewalt auf allen
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Gebieten war and ist, so gilt dies auch fur den von struktureller Gewalt
gegenuber der Natur.

Ich habe solche Basisnormen in meiner Systemischen Pcdagogik ent-
wickelt, die zugleich okologische and padagogische Normen sind and
sein mussen. Denn jede normative Bestimmung, die Zukunft haben
will, mul3 zunachst den traditionellen Graben zwischen geisteswissen-
schaftlichen and naturwissenschaftlichen Begriffen and Normen uber-
winden, weil dies der Hauptmakel aller traditionellen Ethik war. Die-
se ging in ihrer wirksamsten Form von einer Trennung in in mora-
lisch-innerliche Normen einerseits and pragmatisch-aulerliche Nor-
men andererseits aus, die ersteren waren gleichsam die kirchlichen
Sonntagsnormen, die letzteren aber bestimmten praktisch den alltag-
lichen technischen Produktionsprozel3 mit seiner angeblich unver-
meidlichen Konkurrenz and Brutalitat.) Ich werde nachher beim 4.
Punkt noch auf die beiden Normen Rezyklisierung and Diversitat
eingehen.

Systemsteuerung, autopoietische Selbststeuerung and Postmo-
derne

Die aus dem Autopoiesistheorem folgende These, daB die heutigen
Kultursysteme nicht mehr zentral steuerbar seien and Erziehungspro-
zesse darum auch nicht mehr durch Autoritaten steuerbar seien, ist eine
Beleidigung fur den modernen Menschen, and sie ist ebenfalls eine
Enttauschung fur diejenigen Friedensfreunde, die an die Verwirkli-
chung von Frieden and Gerechtigkeit auf dieser Welt durch geduldige
and vernunftige Planung geglaubt hatten. Fur diejenigen, die mit der
Postmodernediskussion and mit neueren systemtheoretischen Uberle-
gungen vertraut sind, ist these These indessen kaum uberraschend.
Wenn ich es abgekurzt sagen darf, glauben die Systemtheoretiker heute
nicht mehr an die externe Steuerbarkeit von Systemen: Systeme steuern
sich selbst, sie steuern sich durch Selbstorganisation von innen, sie Bind
autopoietisch, and sie haben darum wenig Neigung, sich von aulen
steuern zu lassen. Was hat dies nun mit der Frage nach dem zukunfti-
gen Frieden zu tun?

Wir mussen uns zunachst verdeutlichen, dal es die grolte Hoffnung
der Neuzeit gewesen war, durch die analytische and methodische An-
wendung von Wissenschaft alle Kultursysteme zunehmend besser be-
herrschen and steuern zu konnen. Die Herauslosung der Philosophie
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und der Naturwissensc haft aus der mittelalterlichen Abhangigkeit von
einer zentralen Steuerung durch Klerus und Feudalismus hatte zunachst
keinen anderen Sinn, als die Emanzipation des Burgertums durch die
seinerzeit starksten Krafte zu unterstutzen, namlich durch Wissenschaft
und Technik. Das Ziel war die Planung und Durchfuhrung effiziente-
rer Prozesse fur den Handel und Wirtschaft, zum Beispiel durch das
Planen und Bauen von besseren Strafen, schnelleren Wagen und neuen
Schiffen und, das wollen wir nicht vergessen, auch fur das Militar. Es
ist kaum bekannt, ich habe das einmal fur Galilei untersucht (vgl. Sys-
temische Padagogik, Bd. 1, Kap. 3), daf3 das beruhmte Fallgesetz von
Galilei seine Entdeckung der Experimentierfreude seines Entdeckers
mit dem Flug von Kanonenkugeln verdankt, oder daf3 Galileis Erfin-
dung des Fernrohrs, mit dem er zuvor die Jupitermonde entdeckt hatte,
von Galilei selbst vor allem als militarisch nutzlich gepriesen wurde.
Bei der Vorstellung seines ersten Fernrohrs im Jahre 1610 vor dem
Senat von Venedig pries Galilei vor allem die militarischen Vorzuge
des Fernrohrs, denn nun konne man die Feinde und ihre Starke sowie
ihre Ausrustung viel fruher erkennen und sich darum besser auf sie
einstellen. Ich kommentiere in unserem Zusammenhang nur: Das Fern-
rohr ermoglicht eine bessere Planung militarischer Prozesse.

Auch hier schon sehen wir einen Fall von charakteristischer Komplexi-
tat des Friedensthemas, obwohl wir erst am Beginn systemischer Diffe-
renzierungsprozesse stehen: Die Frage der Anwendung von Wissen-
schaft und Technik fur den Krieg oder den Frieden, die ja auch Bert
Brecht so leidenschaftlich gestellt hat (in seinem Leben Galileis), ist
schon hier als systemisches Problem zu erkennen, eben als Problem der
rekursiven Beziehungen - der Verbindungslinien - zwischen Wissen-
schaft, Technik und sozialkulturellen Prozessen. Noch bedeutsamer ist
aber der Fortgang des Steuerungsproblems. Nachdem Naturwissen-
schaft und Technik alle Prozesse bis hinunter zu den subatomaren Pro-
zessen erforscht haben, kommt ihnen plotzlich die Steuerungsfahigkeit
dieser Erfindungen abhanden. Ein Atomkrieg ware - dazu gibt es ge-
nugend Simulationen und Szenarios - buchstablich nicht mehr steuer-
bar, auch wenn die flexibel response - gerade in dieser Formel - uns
das Gegenteil suggerieren mochte.

Eine Basisannahme der Steuerungs- und Planungstheorien besteht in
der These, daB Menschen und Organisationen autopoietische Systeme
seien. Dieses neuerdings vielzitierte Theorem bedeutet, daf3 derartige
Systeme die elementaren Einheiten, aus denen sie bestehen, selbst er-
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zeugen, selbst machen (griechisch: auto-poiein). Diese Annahme be-
zieht sich ebenso auf die Zellen eines Organismus, die sich regelmiBig
selbst erneuern mussen, um weiterzuleben, wie auf die Erzeugung psy-
chischer and kognitiver Realitaten durch die Operationen unseres Ge-
hirns (Maturana/Varela, 1987). Diese Annahme bedeutet in ihrer Radi-
kalitit, daB wir die Wirklichkeit unserer Welt selbst erschaffen, weil
wir sie selbst erschaffen mussen, also unsere materiellen, seelischen
and geistigen Realitaten (S. Schmidt, 1987). Ein autopietischer Orga-
nismus ist in dem Sinne autonom, data er selbst seine Grenze durch eine
Differenz zur Umwelt definiert: Eine Zelle schlieft sich durch eine
Membrane von der Umwelt ab and unterscheidet sich auf these Weise
von ihr. Aber auch eine soziale Organisation, so lautet das Argument,
gewinnt ihr Selbstsein durch eine Operation der Differenz, denn sie
gewinnt ihre charakteristische Eigenart gerade dadurch, data sie sick als
eigenes System von ihrer Systemumwelt unterscheidet: eine Kirchenge-
meinde ist kein Fufballverein, and eine Familie keine Fabrik and so
weiter (Luhmann, 1984). Das heist aber weiter, daB solche Institutio-
nen and Organisationen, ebenso wie die Zellen eines Organismus, selbst
daruber entscheiden, welche Einwirkungen aus der Aufenwelt sie zu-
lassen wollen and welche nicht, das heist in der systemtheoretischen
Terminologie, sie entscheiden uber die Anschluj3fahigkeit von iuferen
Einwirkungen aus eigener Kompetenz.

Dies hat nun, wie wir schon hier sehen, erhebliche Konsequenzen fur
die Frage nach der Steuerungsfihigkeit. Denn these Frage dreht sich an
dieser Stelle gleichsam um. Sie lautet jetzt nicht mehr: Wer steuert
wen?, sondern: Wer last welche Steuerungen zu? Wir durfen also nicht
mehr annehmen, data es eine Art Steuermann gibe, der von aufen, von
einer iuBeren Position her das Schiff steuern konnte (wie es noch der
Gedanke der Kybernetik nahelegte, denn Kybernetik heist ja wortlich:
Steuermannskunst). Jeder, der andere Menschen steuern mochte, sollte
also zunichst fragen, was die anderen zulassen werden, er muf zu-
nichst die anderen Systeme verstehen. Wir konnen immer nur, so ein
Basisargument des Konstruktivismus, unsere Bilder von der Welt oder
den anderen Menschen wie Signale oder Netze auswerfen and beobach-
ten, wie sie von den anderen autopoietischen Systemen aufgenommen
werden (V. Glasersfeld, 1987). Wir sind nach dieser Theorie in gewis-
sem Sinne im Netz unserer eigenen Vorstellungen gefangen, das heist
alle Beobachtungen sind rekursiv, also mit uns selbst ruckgekoppelt,
auch die Beobachtungen and Vorstellungen der anderen. Darum gibt es
nicht so etwas wie die direkte Information oder Instruktion eines ande-
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ren Systems: Was im SteuerungsprozeJ3 als Input wahrgenommen wird,
ist nur eine im System selbst konstruierte Information" (Luhmann 1988,
S. 334). Im strengen Sinne ist also alles, was in Systemen fur Fremd-
steuerung gehalten wird, Selbststeuerung. Kein System kann ein ande-
res direkt steuern, sondern nur durch eigene Operationen die Operatio-
nen eines anderen Systems perturbieren (Maturana/Varela, 1987), also
gleichsam irritieren, um dann zu sehen, welche Veranderungen es da-
mit auslost. In der praktischen Konsequenz bedeutet these Sicht eine
Ethik der Bescheidenheit, denn sie bedeutet die Anerkennung and den
Respekt vor der Auffassung eines anderen. Sie ist darum direkt fur
eine Friedensethik bedeutsam. Ich halte die Achtung vor der anderen
Uberzeugung fur ein radikaldemokratisches Moment dieser Theorie.

Eine andere praktische Konsequenz fur die Friedenspadagogik liegt auf
der Hand. Wir sollten vorsichtig sein mit allzu hohen Erwartungen an
die Anderung des Bewultseins unserer Adressaten. Das durfte fur die
Lehrer and fur die Praktiker der Friedensarbeit nicht neu rein. Aber es
liefert uns vielleicht ein besseres Verstandnis fur die Schwierigkeiten,
die wir schon immer bei diesen Aufgaben gespurt haben. Vielleicht
sollten wir such nicht sofort beschliefen, daB unsere Adressaten nur
boswillig, verstockt and ungehorsam sind, wenn sie unsere guten Ein-
sichten nicht gleich ubernehmen, denn sie verhalten rich in gewissem
Sinne blof3 vollkommen naturlich. Bewuf3tseinsanderungen, die wir ge-
rade in der Friedensarbeit so sehnsuchtig erwarten, sind nach der Sys-
temtheorie tatsachlich in einem bisher kaum geahnten Ausmaf3 als in-
tern gesteuert zu verstehen, denn sie werden von der jeweiligen Person
gesteuert. Das Gesagte gilt nicht zuletzt fur alle padagogischen Erwar-
tungen. Fur die Neubestimmung der Erzieher- and Padagogenrolle ha-
ben these Uberlegungen einschneidende praktische Konsequenzen.
Erzieherinnen and Erzieher werden mehr als bisher auf die interne En-
twicklung der Kinder achten. Denn sie sind and bleiben - nach der
okosystemischen Auffassung - immer nur teilnehmende Beobachter,
and dabei werden sie statt frontaler Kommandos liefer geringfugige
('sanfte') Steuerimpulse geben and dann abwarten, wie sich these im
Personlichkeitssystem auswirken.

Die Frage, welches System oder welche Organisation das Interesse am
Frieden vertritt, wird noch dringlicher von der postmodernen Position
her. Wo konnen wir die Dringlichkeit des Friedensinteresses uberhaupt
festmachen, wie kann die Dringlichkeit des Friedens uberhaupt legiti-
miert werden, wenn die Postmoderne jede Legitimierung einer Meta-
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Position, and sei es fur die hehren and hohen Ziele der Aufklarung -
Vernunft, Autonomie, Hoffnung auf Frieden and Gerechtigkeit - ab-
lehnt? Ich mochte zunachst einige Grunde dafur aufzeigen, warum die
Postmoderne die ubergeordneten, allgemeinverbindlichen Positionen
ablehnt, also alle Formen von Legitimierung allgemeinverbindlicher
Leitwerte and Wertvorstellungen, die, wie noch die Aufklarung mein-
te, aus dem Anspruch der Vernunft selbst begrundet werden konnten,
also von einer argumentativen Meta-Position her.

Dieses Problem reicht weiter zuruck. Denn bereits die Reformation
fuhrte eine neue Form der Legitimation von Geltung ein: Nicht mehr
die Tradition als solche darf ethische Geltung beanspruchen, sondern
erst die auf den personlichen Glauben begrundete (auch wenn dieser
dann wieder von der lutherischen oder reformierten Kirche formuliert
wurde; vgl. Huschke-Rhein, 1968).
Wenn also die Postmoderne and vor allem Lyotard das Ende der Grofen
Erzahlungen verkundet and dies mit seinem Begriff der Delegitimie-
rung (Lyotard, 1986) bezeichnet, so ist these Formel and auch die
Sache zunachst nicht neu. Allerdings bezeichnet Lyotard mit diesem
Begriff zugleich das Ende der Moglichkeit wissenschaftstheoretischer
oder philosophischer Legitimierungsvorstellungen, auch wenn these
scheinbar zwanglos bloB als theoretische Metapositionen auftreten.
Was ubrig bleibt, ist die Pluralitit der Sprachspiele, and hier hat kein
Sprachspiel einen Vorrang vor einem anderen, nicht einmal der philo-
sophische oder der wissenschaftliche Diskurs vor anderen Diskursen
oder auch vor blolen 'Erzahlungen' (wie Lyotard sagt), darum gibt es
auch nicht mehr die Form einer uberlegenen oder andere Sprachspiele
begrundenden Meta-Erzahlung. "Die Wissenschaft spielt ihr eigenes
Spiel, sie kann die anderen Sprachspiele nicht legitimieren" (Lyotard,
1986, S. 119).

Hier werden sehr deutlich einige Parallelen zu dem Thema gesell-
schaftliche Steuerung der Systeme erkennbar, das wir eben erortert
haben: Auch theoretisch gibt es nicht mehr die Spitze oder das Zentrum
einer hierarchischen Ordnung, von dem aus die Geltung der Anspruche
der einzelnen Systeme abzuleiten wire. Es gibt also auch hier nicht
mehr den Kaiser oder den Papst; alle Systeme sind gleichberechtigt and
fur sich selbst verantwortlich. Dieser Prozel3 der Delegitimierung hat
nun, wie schon angedeutet, erhebliche Folgen fur unser Kultur- and
Werteverstindnis insgesamt. Immerhin konnen wir sagen, daB ein
Grol3teil der neuzeitlichen Leitwertvorstellungen aus dem Reservoir
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der grofen 'Meta-Erzahlungen' stammt; Lyotard nennt: "die aufklareri-
sche Erzahlung der Emanzipation von der Unkenntnis and der Knecht-
schaft durch Erkenntnis and Egalitarismus", die "spekulative Erzahlung
der Verwirklichung der universellen Idee durch die Dialektik", die
"marxistische Erzahlung der Emanzipation von der Ausbeutung and der
Entfremdung durch die Sozialisierung der Arbeit", die "christliche Er-
zahlung der Erlasung von der Erbsunde... durch Liebe", and schlieflich
die "kapitalistische Erzahlung der Emanzipation von der Armut durch
die technisch-industrielle Entwicklung" (Lyotard, 1987, S. 40).

i

Das meiste davon ist in irgendeiner Form Element der grof3en euro-
paischen Wertvorstellungen geworden. Diese grolen Erzahlungen soll-
ten die Menschen zu Frieden, Fortschritt and Gluck fuhren and ihre
Fahigkeiten zur Selbststeuerung vermehren. Das postmoderne Problem
der grolen Erzahlungen liegt (nach Lyotard) jedoch darin, da13 jedem
dieser Grofprojekte, dieser Meta-Erzahlungen ein Sprachspiel ent-
spricht, das den Widerstreit der Gegensatze notwendig zu seinen Guns-
ten eliminieren mochte, um eine einheitliche, finale Identitat fur alle
fordern zu konnen. Die zwanglose Vielfalt der Sprachspiele wurde so
zum Zwang der Einheitssprache. Solche verborgenen `terroristischen'
(wie Lyotard sagt) Tendenzen hat Lyotard in subtilen Untersuchungen
zu den Groj3en Meta-Erzahlungen der europaischen Aufklarung, selbst
bei Kant and Hegel, aufzuzeigen versucht (Lyotard, 1989).

Wir brechen die kurze Charakteristik der Postmoderne an dieser Stelle
ab and wollen fragen: Konnte es wirklich sein, daB ein oberster Leit-
wert Frieden eine quasi 'terroristische' Rolle gegenuber anderen Werten
spielen wurde? Sind wir nicht immer davon ausgegangen, dal es ganz
selbstverstandlich sein muB, data in einer zukunftigen Welt der Begriff
Frieden den obersten Wert darstellt? Aber der Geist der Postmoderne
heist: Pluralitat, Vielfalt, Diversitat. Past in these Landschaft etwa der
Wert Frieden nicht mehr hinein? Diese Frage mag uns absurd erschei-
nen. Doch versuchen wir, sie probeweise einmal ernst nehmen. Erin-
nern wir uns, dal schon Horkheimer and Adorno der Vernunft, die ja
seit der Aufklarung oberster Leitwert war, immerhin geheime Herr-
schaftsgeluste attestiert haben, indem sie die Aufklarung als ambivalent
bewertet haben: als Dialektik (Horkheimer/Adorno, 1971).

Insgeheim, so lautet eines ihrer Argumente, geht es der Vernunft
primar um Henschaft, and zwar nicht nur um die Herrschaft uber die
bedrohliche aulere Natur, sondern auch uber die eigene innere Na-
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tur and schlieflich auch um die Herrschaft uber andere Menschen,
zu der das vernunftige Subjekt in der Form seiner instrumentellen
Vernunft verleitet wird. Adorno hat das Terrain der identifizierenden
Vernunft in seiner Negativen Dialektik (1980) subtil vermessen and
vor der Unwahrheit gewarnt, die mit jedem Begriff, mit jeder Identifi-
zierung verbunden ist, weil sie das Offene, Andere, Noch-nicht-Identi-
fizierte rich immer schon vom Halse geschafft hat, um besser herr-
schen zu konnen.)

Neue Leitwerte fur die Friedens- and Lebenspraxis

Den vorausgegangenen Uberlegungen liegt die Frage nach neuen Leit-
werten zugrunde. Ich mochte hierzu drei Unterpunkte ansprechen.
Zunachst (1) werde ich einige Argumente zur Begrundung von Leit-
werten vortragen, um dann (2) zu ihrer praktischen Verwirklichung
uberzugehen; and schlief3lich (3) werde ich die schon eingangs gestellte
Frage wieder aufgreifen, welchen Beitrag denn ein einzelner zur Sys-
temanderung uberhaupt leisten konne.

(1) Sind nun Leitwerte denkbar, die die Systeme gleichsam aus sich sel-
ber hervorbringen konnen, die also gleichsam autopoietische Leitwerte
genannt werden konnen? Mit Leitwerten meine ich nicht die ublichen
sozialen Normen, wie etwa das Abnehmen des Flutes beim Gruf3en oder
das Essen mit Messer and Gabel. Mit Leitwerten bezeichne ich solche
Wirklichkeitskonstruktionen, die dem System die Fortsetzung seiner
Existenz in der Zukunft in Aussicht stellen and Leitlinien ('basic lines',
Grundorientierungen) fur sein alltagliches Handeln bieten. Genau these
Aufgabe haben die von mir vorgeschlagenen okosystemischen Leit-
werte.

Ich mochte daran erinnern, daf3 die neuere Systemtheorie ja aus der
Erkenntnis heraus entstanden ist, daB die Natursysteme ihre Normen
(ihre Sollwerte) gerade nicht durch von aufen organisierte Steuerungen
erreichen, sondern durch interne Sollwertsteuerung, also nicht durch
Fremdsteuerung wie in der alteren Kybernetik, sondern durch Selbst-
organisation (vgl. Huschke-Rhein, Bd. 1, S. 67, 73f.). Der zweite wich-
tige Vergleichspunkt besteht darin, dal3 die Sollwerte der lebenden
Systeme, also eines Baumes oder eines Tieres, okosystemisch vertraglich
('kompatibel') mit denen der anderen lebenden Systeme sein mussen.
(Diese intersystemische Maxime kommt in der neueren soziologischen
Systemtheorie, etwa bei Luhmann, viel zu kurz, die, ganz realistisch,
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blot der 'autopoietischen Egoismus' der Einzelsysteme im Blick hat: die
Wirtschaft hat nur ihre Interessen = ihre Sollwerte im Blick and so
weiter.)

Wenn wir als Menschen nach Leitwerten fragen, so mussen these also
mit den Leitwerten unserer Kontextsysteme vertraglich sein, and unser
hichstes Kontextsystem ist nun einmal die Natur (Kompatibilitats-
argument). Vertraglich heist nicht, dal wir unsere Normen aus der
Natur einfach ableiten konnten; dies ist aus einer Reihe von Grunden
gar nicht moglich. Aber es bedeutet fur die Verwirklichung unserer
Autopoiesis, daB wir 'uber den Tellerrand' unseres eigenen Systems
hinaussehen mussen and auf Kompatibilitat mit der Natur achten mus-
sen (genau so wie eine Blume, sagen wir eine Glockenblume, zwar ihre
eigene Autopoiesis verfolgt, these aber immer mit Rucksicht auf die
Nahrstoffe, die Feuchtigkeit and die Lichtverhaltnisse ihrer Umge-
bung, die das schone Blau ihrer Blute mitbewirken; aulerdem verzich-
tet sie 'vernunftigerweise' auf ein unbeschranktes Wachstum, ebenfalls
mit Rucksicht auf sich selbst and ihre Umgebung). Ich spreche darum
nur von naturbezogenen Leitwerten.

Es gibt auch einen Unterschied. Menschen brauchen Leitwerte zwar als
lebende Systeme, um ihre Existenz leibhaftig fortsetzen zu konnen. Sie
brauchen Leitwerte aber auch, weil sie in dem Unterschied zu nicht-
menschlichen Systemen ein anderes Zeitbewuf tsein haben. Wenn ich
von Leitwerten fur Menschen spreche, so ist dies nicht im Sinne von
zuverlassigen Sollwerten oder Steuerungswerten zu verstehen, mit de-
nen Systeme, nach dem alten Traum der Aufklarung, kybernetisch zu
steuern waren, oder die wir fur eine 'exakte' Planung unserer Zukunft
einsetzen konnen, and such nicht im Sinne von 'Normen', die eine
traditionsgeleitete Gesellschaft folgsam einhalten multe. Orientierun-
gen brauchen wir als Lebewesen, die davon wissen, daB morgen ein
neuer Tag sein wird.
Ich stelle den Entwurf von Leitwerten darum unter den postmodernen
Vorbehalt, dal solche Leitvorstellungen erstens nicht extern gemeint
sind, and zweitens andere Vorstellungen nicht ausschlielen. Aber
Orientierungs- oder Leitvorstellungen sind nicht dasselbe wie eine
exakte Planung in der Annahme, dal wir das genaue Ergebnis von
morgen schon heute wissen konnen.

Zwei allgemeine Leitwerte fur zukunftiges Friedenshandeln sollen sein:
Diversitat and Rezyklisierung (ausfuhrlicher hierzu in Bd. 3 der Syste-
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mischen Padagogik). Diversitat bedeutet die Anerkennung der Anders-
heit des anderen, and sie ist zugleich ein humanes and ein okologisches
Prinzip. Rezyklisierung bedeutet, daf wir wieder lernen mussen, in
Netzen and in Kreisen zu denken, nachdem uns die Naturwissenschaft
der letzten vierhundert Jahre vor allem gelehrt hat, wie wir ein Objekt
als Objekt isolieren, analysieren and beherrschen konnen, also mit Ob-
jekten and Menschen blot linear umzugehen. Rezyklisierung ist eben-
falls ein humanes and ein 6kologisches Prinzip. In der Okologie bedeu-
tet es, daf wir nur das herstellen sollten, was mit den Bedingungen des
Natursystems vertraglich ist, also naturkompatibel ist. Friedensbedeut-
sam an sich ist schon das Achten auf Vertraglichkeit. Fur ein fried-
lichere Zukunft brauchen wir nicht immer mehr isolierte Objekte fur
die Mullhalden, sondern ein verbindendes, vernetzendes, zyklisches
Denken and Verhalten, das nach der Vertraglichkeit unserer Produkte
fragt.

(2) Schon hier sehen wir: Die Konsequenzen des okologisch extensiven
Friedensbegriffs rind fur die Praxis im w6rtlichen Sinne revolutionar,
das heist umwalzend: Sie bedeuten eine Umwalzung eingespielter mo-
derner Leitwerte, sie bedeuten ein neues, and zwar postmodernes Para-
digma. 'Umgewalzt' wird dabei die traditionelle Rang- and Reihenfol-
ge Mensch - Natur: Nicht mehr der Mensch an rich ist oberster Leitwert
uber allen anderen Werten; vielmehr werden die Menschen eingeordnet
in die Natur, oder genauer: sie werden sich ihrer Beziehungen zur Na-
tur bewul3t. Ihre Autonomie wird dann zu einer integrativen Autonomie,
wie ich es nenne. Unser okologisch-systemiscnes Verhaltnis zur Natur
kann uns zum Beispiel konkret daran bewut3t werden, da.8 wir essen
mussen. Das hort sich trivial an, bedeutet aber in okosystemischer Hin-
sicht, data wir als lebende Systeme immerfort in einem gesellschaftli-
chen Produktionsprozef Natur in diejenige fur uns vertragliche Ener-
gieformen umwandeln mussen, die wir Nahrung nennen. Aber die
Transformation von Natur in systemkompatible Formen umfatt bei
den Menschen noch weitere Bereiche. A11e existentiell and alltaglich
wichtigen Tatigkeiten and Lebensformen haben damit zu tun. Das zeigt
rich, wenn wir fragen: Wie wollen wir wohnen?; Was wollen wir bau-
en?; Was wollen wir essen?; Was wollen wir trinken?; Wie ziehen wir
uns an?; Was wollen wir horen?; Was anfassen?; Wie wollen wir uns
fortbewegen?; Womit heizen?; Wieviel Papier brauchen wir?; Welche
Maschinen benutzen wir? Wenn wir so fragen, wird die Frage nach der
naturbezogenen Ethik eine Frage nach unseren grundlegenden Leitwer-
ten, denn sie betrifft unsere Lebensgestaltung heute and in Zukunft
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auf radikale Weise. Und die Pidagogik sollte sich darauf besinnen, daB
sie these gerade genannten Fragen beantworter and nicht die blofe
Wissensvermittlung zu ihrer Hauptaufgabe macht, das uberlassen wir
lieber den Lernmaschinen and den Computern.

(3) Am Schluf loll die Frage stehen, ob es sich eigentlich noch lohnen
kann, wenn ein einzelner oder eine kleine Initiative einen Beitrag zum
Frieden geben. Ich mochte nochmals zu unserem Ausgangsbeispiel zu-
ruckkehren. Ist es nun falsch, wenn ein Kind mit Kriegsspielzeug
spielt? Ich antworte: Es wire besser, es wurde nicht damit spielen.
Wahrscheinlich nicht! Da aber jede pidagogische Handlung system-
bezogenen ist, konnen wir argumentativ auch zu einer anderen Auffas-
sung kommen, denn wir konnen nicht wissen, zu welchen Uberzeugun-
gen and Normen das Kind als erwachsener Mensch gelangen wird, es
ist ein autopoietisches System, and eine Voraussage ist praktisch nicht
moglich.

Jede Handlung ist eine Handlung im Systemkontext. Auch der Kon-
text des Kindes entscheidet mit uber die Schidlichkeit oder Unschid-
lichkeit einer Handlung. Das ist im ubrigen sogar ein gut gesichertes
Ergebnis der Kriegsspielzeugforschung, da13 es hochstens zu kurzfris-
tigen Anderungen im Verhalten kommt, dal aber ansonsten vor
allem das Erziehungsumfeld and das hiusliche Milieu daruber mitbe-
stimmen, was folgt. Da Frieden erst, wie gezeigt, das Ergebnis sehr
langfristiger evolutionirer Prozesse sein kann, ist die jeweilige einzel-
ne Handlung nicht uberzubewerten. Aulerdem wurde eine blot
erzwungene Friedensaktion noch nicht wirklich Frieden bedeuten,
solange nimlich die anderen Kinder aus der Nachbarschaft Kriegs-
spielzeug besitzen. Ein Kriegsspielverbot ist zwar ein moglicher
Schritt zum Frieden, aber auch ein problematischer Schritt, weil er oft
nicht auf der freien Einsicht des Kindes beruht and nicht auf der
breiten Grundlage gesellschaftlich akzeptierter Alternativen.

Wenn ich die direkte Planbarkeit and Kalkulierbarkeit des Friedens in
so weite Ferne rucke, stellt nosh einmal die Frage: Ist es nun beliebig,
was ein einzelner oder eine Gruppe fur den Frieden tut?
Auch die Friedenserziehung ist ein Systemproblem, das sollte unser
Beispiel zeigen. Dennoch braucht gerade das System, um rich zu verin-
dern, die Pionierrolle von einzelnen, die neue Wege gehen. Die wirk-
lichen Verinderungen von Systemen haben immer im BewuBtsein ein-
zelner angefangen. Das wird auch in Zukunft der erste Weg zum Frie-
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den bleiben. Die militarische Abrustung beginnt tatsachlich im Kopf
eines jeden einzelnen - genau so, wie die alte Redewendun zu Recht
sagt, daB die Kriege, bevor geschossen wird, in den Kopfen begonnen
haben. Darum ist es gut, wenn die Abrustung tatsachlich im Kinder-
zimmer beginnt.

Aus dem Systemansatz folgt noch ein Zweites. Die Unplanbarkeit des
Friedens in Systemen kann ich ja auch anders herum lesen: Frieden
kann sich auch dann ereignen, wenn wir ihn gar nicht (ein-)geplant
haben. Ein aufschlulreiches Beispiel fur these Lesart ist das Ende des
Ost-West-Konflikts and die begleitenden Prozesse der atomaren Ab-
rustung. Niemand hatte dies so eingeplant oder erwartet, nicht einmal
die Friedensgruppen. Aber systemtheoretisch gilt auch, dal ein neuer
Zustand des Systems, eine neue emergente Stufe, wie es im Jargon der
Theorie heist, plotzlich auftreten kann, ohne daB dies exakt aus den
Anfangsbedingungen hatte vorausgesagt werden konnen. Aber wenn
nicht zuvor von einzelnen Leuten oder auch vermehrt in Gruppen sol-
che Forderungen laut geworden waren, hatte das System, hatten eben-
falls Systembedingungen gefehlt and das System hatte die neue Stufe
nicht erreicht. Tatsachlich besteht nach dem systemtheoretischen An-
satz nicht mehr das Problem, wie der Friedensbegriff auf die Individu-
en 'angewendet' werden kann. Denn welche Vorstellungen wir in unse-
rem Kopf oder in unserem Herz uber den 'Frieden' haben, das hat
Auswirkungen auf unser Denken and unser Handeln and deshalb auch
auf das System, in dem wir leben, denken and handeln. Ich gehe so
weit zu sagen: Auch der geheimste Gedanke, den wir denken, hat eine
Bedeutung fur das System. Vor allem haben die Gedanken, die wir
nicht denken, eine Bedeutung fur das System.

Eine dritte Moglichkeit, Verbindungen zwischen dem Handeln des
einzelnen and dem Gesamtsystem herzustellen, wird von den Ergeb-
nissen der Chaosforschung nahegelegt, die die sogenannten dyna-
mischen Systemprozesse erforscht, die plotzlich ohne zureichende Prog-
nose eingetreten sind, als 'Fluktuationen' des Systems zu neuen Ord-
nungszustanden. Wenn wir die Dinge so ansehen, konnte Frieden tat-
sachlich mehr mit Chaos als mit Planung zu tun haben. Jedenfalls wird
von diesen Forschungen eine Vermutung bestatigt, die viele Friedens-
arbeiter immer schon hatten: daB namlich auch ihr kleiner Beitrag
nicht umsonst sein kann. Damit ist vor allem die falsche Zweiteilung
zwischen gesellschaftlichem and individuellem, personlichen Friedens-
handeln hinfallig. Halten wir uns also an das schone Bild, mit dem die

106



Chaosforschung die mogliche Rolle der kleinsten Beitrage zur System-
veranderung beschrieben hat: Der Flugelschlag eines Schmetterlings in
Peking kann durchaus einen Sturm in den Vereinigten Staaten auslosen.

Uberall gibt es nun tausend and abertausend Moglichkeiten, fur die
Zukunft des Friedens zu arbeiten. Ich kann beispielsweise taglich an
meiner personlichen Friedensfahigkeit arbeiten, denn niemand ist da-
mit fertig and vollkommen. Ich kann taglich an der Verminderung von
Ungerechtigkeit and Unfrieden im gesellschaftlichen Bereich arbeiten
(aufer dem Thema Auslanderhaf3 gibt noch tausend andere Themen).
Und ich kann taglich daran arbeiten, daf3 die Natur nicht noch mehr
leidet, das betrifft meine ganz personlichen Verhaltensweisen im Um-
gang mit Energie, mit Putzmitteln oder mit Verkehrsmitteln. Und auf
allen drei Ebenen konnen Eltern and Erzieher, Padagogen and Pada-
goginnen auch praktisch and offentlich tatig werden. Erziehung zur
Friedensfahigkeit kann also letztlich nur bedeuten: Das Vorleben von
gewaltfreiem Handeln gegenuber Menschen and Natur, in der Hoff-
nung, daf3 andere es genauso machen werden. Das erste ist die person-
liche Dimension oder, in unserer Begrifflichkeit, das systemische Han-
deln ersten Grades, das zweite meint die zwischenmenschliche, soziale
Dimension, das systemische Handeln zweiten Grades. Und das dritte
bezieht sich auf unser Handeln mit der Natur, das systemische Handeln
dritten Grades.

Nur wer sagt, daB er nichts andern konne, andert auch wirklich nichts.
Systemtheoretisch jedenfalls wissen wir, daf3 jeder kleinste Beitrag
notig ist, um die Veranderung eines Systems zu bewirken. Wann aber
das System eine neue Stufe seiner Qualitat, also eine sogenannte 'emer-
gente' Stufe erreicht, konnen wir nicht wissen and nicht berechnen. Ob
unsere Erde als politisches, soziales and okologisches Gesamtsystem,
auf dem wir and mit dem wir leben, Frieden als Systemeigenschaft
einmal erreichen wird, konnen wir nicht wissen and - auch nicht pla-
nen. Dennoch konnen wir die beruhigende Gewif3heit haben, daf3 ein
anderer Weg zum Frieden auch systemtheoretisch nicht moglich ist, als
diesen Weg selber zu gehen.
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Postmoderne, Systemtheorie and die Moglichkeiten fur
den Frieden
Siebren Miedema

Die heutigen Kultursysteme rind nicht mehr steuerbar, Erziehungspro-
zesse nicht mehr planbar and letzteres gilt auch fur den Frieden.
Siehe dazu, sagt Huschke-Rhein, die Situation worin wir uns in der
postmodernen Gesellschaft befinden and woraus wir die Frage nach
den Moglichkeiten zum Frieden in Zukunft wiederum stellen mussen.
Uber die Zukunft sprechend mussen, der richtigen Intuition der Post-
moderne folgend, auf jeden Fall die rationalistischen Zukunftserwar-
tungen Uber Bord geworfen werden, die aus der Hoffnung stammen,
dal3 wir durch noch weitergehendere Differenzierung, Spezialisation
and Professionalisierung eine Zukunft haben konnten. Diese postmo-
derne Voraussetzung macht es uns, taut Lyotard, unmoglich unsere Zu-
flucht noch weiterhin zu den Meta-Erzahlungen der Aufklarung zu
nehmen, um Friedenswissenschaft and Friedensarbeit zu legitimieren.
Alle allgemeinverbindlichen Leitwerte and Wertvorstellungen mussen
hier zuruckgewiesen werden. Das Ende der Moglichkeit wissenschafts-
theoretischer and philosophischer Legitimierungsvorstellungen resul-
tiert in eine Pluralitat von Sprachspielen, die alle gleichberechtigt and
fur sich selbst verantwortlich sind. Mannigfaltigkeit, Pluralitat and
Verschiedenheit sind hier die zentralen Begriffe.

Mit Bezug auf Selbstverantwortung and Selbstandigkeit sieht Huschke-
Rhein auch eine Parallele zu den Ideen, die vor kurzem innerhalb der
Systemtheorie entwickelt wurden. Zunachst einmal muf mit einem
flexibleren Systembegriff gearbeitet werden, wie z.B. Luhmann dies
tut, um die Gefahr zu vermeiden da13 Themen wie Frieden, Okologie
and Gerechtigkeit in das Ghetto einer Fachwissenschaft eingesperrt
werden. Aul3erdem liegt der Akzent nicht mehr auf der Berechenbar-
keit and Steuerbarkeit von Systemen, sondern Steuerung oder Steue-
rungsversuche werden als interne Operationen verstanden, wobei alle
Elemente eines Systems in Bezug auf hierarchische Gesichtspunkte
gleichwertig sind. Die Systemtheorie zeigt hier, wie Huschke-Rhein
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dies charakterisiert, einen quasi-radikaldemokratischen Zug. Von ei-
nem radikaldemokratischen Moment der Systemtheorie ist auch weiter-
hin die Rede, wo dies den autopoietischen Charakter von Systemen
betrifft. Die Elemente, aus denen sowohl Menschen als auch Organisa-
tionen bestehen, werden durch sie selbst gemacht. Der eine Mensch,
beziehungsweise die eine Organisation kann den anderen Menschen
oder die andere Organisation nicht in direktem Sinne beeinflussen,
sondern hochstens durch eigene Operationen die Operationen eines
anderen Systems perturbieren, womit gemeint wird: Anst6f3e geben.
Das autopoietische Merkmal von Menschen and Organisationen notigt
zur Handlungsbescheidenheit in Anerkennung von and Respekt gegen-
uber der Selbstbestimmung and Selbstverwirklichung anderer and des
Anderen uberhaupt (die Natur). Schlieflich kann auch auf der Ebene
der Gesamtgesellschaft keine effektive Steuerung mehr gegeben wer-
den. Erstens ist die Gesamtgesellschaft kein etabliertes System im Sinne
anderer Systeme and zweitens steuern Systeme and Subsysteme sich
selbst. Die Gesellschaft ist in Funktionssysteme unterteilt, die an die
eigene Funktion den Vorrang geben and da heraus erst in Beziehung
mit anderen Funktionssystemen oder Subsystemen treten (vgl. in die-
sem Sinne auch Benner, 1987, der uber eine nicht-hierarchische Ge-
samtpraxis mit sechs koexistentiellen Praxisformen spricht).

Naturlich sind sowohl theoretische als auch praktische Konsequenzen
fur die Erziehungstheorie and die Erziehungspraxis mit dem gehand-
habten Systembegriff and Autopoiesisbegriff verbunden. Die Planung
von Erziehungsprozessen wird wegen des selbstreferentiellen Charak-
ters des Systems problematisch: interne Systembedingungen bestimmen
bei welchen von aul3en kommenden padagogischen Einwirkungen 'man'
sich anschlief3en kann and bei welchen nicht. Praktisch gesprochen
kann der Padagoge also nicht auf das Kind wirken, noch es direkt in-
struieren, sondern er muf3 bei der inneren Entwicklung des Kindes sich
anschliel3end diesem Anst6f3e geben, es perturbieren.
In diesem Kontext werden die Begriffe Selbstbewuj3tsein, Selbstbestim-
mung and Selbstverwirklichung sehr wichtig. Mit ihnen befinden wir
uns auf gleicher Ebene mit dem harten Kern des modernen Subjekt-
verstandnisses (vgl. Kunneman 1988, 79). Was wir daraus fur die Frie-
denspadagogik lernen konnen ist, dal Systemeffekte nicht einkalku-
lierbar rind and daB wir Erwartungen in Bezug auf Bewuf3tseinsver-
anderung unserer Adressaten werden reduzieren mussen. Es geht hier
nicht um externe Fuhrung des Kindes, sondern um ein Geben von ge-
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ringfugigen Steuerimpulsen, wobei wir abwarten mussen, wie these
sich innerhalb des Personlichkeitsystems auswirken werden.

Huschke-Rhein will die Frage nach dem Frieden in einem breiten Sys-
temkontext stellen. Als Systemhorizont gilt bei ihm das gesamte Kul-
tursystem, die Zukunft, die Gerechtigkeit and die Bewahrung der
Schopfung (okumenisches Friedenskonzil). Aulerdem signalisiert er
einen rekursiven Zusammenhang unter den gr6l3ten Problemen unserer
Zeit, wie die Welternahrungsfrage, die Energieversorgung, das Bevol-
kerungswachstum, die Umweltverschmutzung and der Rustungsuber-
schu13.

Am Ende seines Beitrages formuliert er einige Folgerungen fur die
theoretische Grundorientierung der Friedenstheorie. Eine praktische
Konsequenz des systemtheoretischen Exerzierens konnte es sein, das
Autopoiesistheorem als Basispostulat um friedensorientiertes Handeln
als Gegensatz zu gewalttatigem Handeln anzusehen. Durch die Aner-
kennung des Daseinsrechts anderer Systeme als Basis fur eine Interak-
tion in alien tiglichen, gesellschaftlichen and politischen Prozessen,
kann Gewaltlosigkeit Form gegeben werden. Diversitat ist hier allge-
meingultiger Orientierungswert.
In diesem Zusammenhang hilt Huschke-Rhein zugleich auch eine Ver-
teidigungsrede fur einen extensiven Friedensbegriff, eine Verbindung
der okologischen Frage mit der Friedensfrage in engerem Sinn, er
spricht von einem okologisch-irenischen Komplex. Denn der Mensch
ist nicht der oberste Leitwert uber alien anderen Werten, sondern Men-
schen werden sich erst in ihrer Beziehung zur Natur bewult von ihrem
Anderssein. Eine Konsequenz der Unplanbarkeit des Friedens in ge-
sellschaftlichen Subsystemen la13t schlieBlich den, fur Individuen and
Gruppen, relevanten Handlungsraum zu; these brauchen nicht im ge-
sellschaftlichen Friedenshandeln gegeneinander ausgespielt zu werden.
Die Arbeit des einzelnen Individuums wird durch Huschke-Rhein als
der wichtigste Beitrag fur einen kunftigen Frieden gesehen.

Uberzeugend in seinem Beitrag ist fur mich vor allem seine Definition
des Begriffes System, wodurch er sich von aller Regionalisierung and
Parzellierung des Themas Frieden abwendet. Dann verdient auch sein
Begriff extensiver Frieden voile Aufmerksamkeit. Allerdings kommt
mir hier sofort die Frage, warum er mit diesem Konzept nur die Bezie-
hung zwischen Okologie and Frieden in engerem Sinne sieht. Warum

111



wird dieses Konzept nicht mit den Problemschwerpunkten, die in re-
kursiven Problemzusammenhang aufgefuhrt wurden, verbunden?
Gleichzeitig muf3 hier das, vor allem auch in West-Europa stets drin-
gender werdende, Problem der Asylanten and Immigranten, die aus den
armen Gebieten des Sudens and Ostens kommen, beachtet werden.
Auch Lea Dasberg ist in ihrem Beitrag ausfuhrlich auf these Problema-
tik eingegangen and hat Verbesserungsvorschlage gegeben. Damit ist
zugleich eine aktuelle and uberaus relevante Testsituation gegeben,
wodurch wir untersuchen konnen, ob das Autopoiesistheorem auch
wirklich als Basispostulat fungieren kann: zum Beispiel in den wirt-
schaftlich wohlhabenden Landern West-Europas. Konnen innerhalb
unserer demokratischen Rechtsstaaten mit einer relativ gemeinsamen
politischen Kultur and mit der akzeptablen Forderung nach politischer
Akkulturation, vielfaltige kulturelle Lebensformen gleichberechtigt
koexistieren (vgl. Habermas 1991; Miedema, im Druck)? Wie ist es also
mit dem allgemeinen Orientierungswert Diversitat auf diesem Punkt
bestellt?

Huschke-Rhein unterstreicht die prinzipielle Autonomie aller indivi-
duellen and gesellschaftlichen Systeme, aber er geht noch weiter. Er
gibt rich nicht zufrieden mit der Beschreibung von Vernetzungen and
Verbindungen zwischen den Systemen als rein sekundare Phanomene,
als Interpenetrationen oder nachtragliche Durchdringungen, sondern
ihm geht es um integrative, systemische Verbindungen and Vernetzun-
gen. Diese Kooperation and Integration bezeichnet er als den zukunf-
tigen Leitwert integrativer Autonomie. Abgesehen von den Undeutlich-
keiten die diesem Konzept noch anhaften, scheint mir bier eine interne
Spannung innerhalb der theoretischen Position des Autors zu bestehen.
Mit der Betonung auf Pluriformitat and Diversitat scheint er tatsach-
lich definitiv Abschied genommen zu haben von den grofen Aufkla-
rungserzahlungen ('les grand recit). Hiermit schart er sich in die Rei-
hen der Postmodernen, and such der erste Teil seines Beitrags last
nichts an Deutlichkeit zu wunschen ubrig. Seine Suche nach Koopera-
tion oder sogar Integration, nach Einheit and Verflechtung, paf3t aber
nahtlos in die diverse Vielheit von Habermas' Modernitatsprojekt. Be-
sonders dann wenn dieser schreibt: This pluralization of diverging
universes of discourse belongs to specifically modern experience", and
we perceive this pluralism of contradictory convictions as an incentive

for learning processes; we live in the expectation of future resolutions"
(Habermas 1985, 193-194). Ist hier Sprache von einer Inkonsistenz in
der Ausfuhrung Huschke-Rheins postmoderner Analyse? Oder konnen
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wir auf Grund einer wohlgesinnten Interpretation hier den Versuch
sehen die scharfen Ecken der Diskussion um die Moderne-Postmoderne
abzuschwachen? Ist es ein Versuch um den Habermasschen Nachdruck
auf die praktischen Lernprozesse, durch Wissenschaft and Philosophie
mitgetragen, zu kombinieren mit dem Nachdruck der Postmoderne auf
Pluralitat and Diversitat im Zusammenhang mit gesellschaftlichen
Analysen in Begriffen wie Macht and Ausschliessung?

Auch ohne these Verknupfung ist es jedoch auffallig, daB in Huschke-
Rheins Analyse des postmodernen Wertewandels kaum etwas von den
Ergebnissen der durch Postmodernisten and Poststrukturalisten aus-
gefuhrten Analysen wiederzufinden ist, wenn er doch davon spricht,
wie wunschenswert die integrative Autonomie von Menschen and Or-
ganisationen ist. In diesem Punkt scheint der Wandel zur Postmoderne
sich nosh nicht vollig vollzogen zu haben. Anders gesagt: seine Analyse
last sich charakterisieren als einen halbierten Postmodernismus oder
einen halbierten Modernismus, beide betrieben mit systemtheoretischen
Mitteln. Was fur eine Humanitat soll daraus wachsen?
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Der postmoderne Wertewandel and die Frage nach den
Leitwerten fur eine humane Zukunft
Einige kritische Bemerkungen

Brita Rang

In zwei Schritten will ich die Thesen von Huschke-Rhein diskutieren:
mit dem ersten will ich mich gleichsam in seinen Argumenten einnisten
and durch immanente Kritik deren Stringenz, deren Plausibilitat and
deren Bruche zum Gegenstand machen. Den zweiten Schritt will ich
benutzen, um aus dem Bannkreis seiner Argumentation zu springen,
um von einem bewuft gewahlten Abstand, Probleme benennen zu kon-
nen.

Immannente Kritik

Der Vortrag von Huschke-Rhein fuhrt mitten ins Zentrum unseres
Themas: Frieden and Friedenserziehung in einer Welt, der von Lyotard
la condition postmoderne zugeschrieben wird. Das heist: Huschke-
Rhein diskutiert die Friedens- and die Erziehungsfrage so, dal er sie
kombiniert mit neuen, sich als 'postmodern' bezeichnenden Sichtweisen
auf Individuum, Gesellschaft and Wissenschaft. Dafur ist ihm zu dan-
ken. Denn so zwingt er uns zu fragen, ob traditionelle Formen mora-
lischer Erziehung ihr Ziel - namlich uber Beeinflussung and Uberre-
dung zum Guten, das heist hier zum friedfertigen Menschen and zur
friedvollen Menschengemeinschaft zu kommen - uberhaupt erreichen
konnen. Sein Zweifel daran fuhrt ihn des weiteren zur Frage, ob denn
eigentlich die Vorstellung noch angemessen sei, dal wir unsere Er-
kenntnis and unser Handeln dadurch sinnvoll anleiten konnten, dal
wir ganz einfach and scheinbar eindeutig die friedensbedrohenden
Bosewichter identifizieren - namlich vor allem die Wirtschaft, die Mi-
litars and die rechts stehenden Politiker. Ja, er fragt sich sogar, ob
denn gutgemeintes padagogisches Handeln uberhaupt etwas bewirken
konne.

Das alles klingt auf den ersten Blick sehr beunruhigend. Mit dieser
Beunruhigung and dieser Irritation uberfallt Huschke-Rhein uns gleich
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zu Anfang dadurch, daf3 er erklart, die Aussichten fur eine humane
Zukunft seien nicht gut and es bestehe Anlaf zu Pessimismus. Aber
im Verlauf seines Vortrags probiert er, uns die zunachst geweckte Un-
ruhe wiederum auszureden. Am Ende trostet er uns mit dem Glaubens-
satz, dal selbst schon der Flugelschlag eines Schmetterlings die Welt
zum Besseren verandern konne.

Ich habe Schwierigkeiten, diesen Schritt nachzuvollziehen. Er fuhrt von
A (dem Pessimismus) each B (dem Flugelschlag des Schmetterlings).
Huschke-Rhein konstruiert these Uberraschung gestutzt auf seine eige-
ne Version der Systemtheorie. Aber verstrickt er sich nicht eben damit
in ein Paradox? Last er nicht, um zu einem guten Ende zu kommen,
die Systemtheorie, von der er ausging, wiederum fallen? Was bleibt
ubrig von der ihn ursprunglich leitenden Theorie? Was wird aus der
Selbststeuerung and dem Selbstlauf der verschiedenen Systeme? Was
wird aus der Fatalitat all jener Formen von Autopoiesis, die sich jegli-
cher Planbarkeit zu entziehen scheinen?

Huschke-Rhein versucht, die eben genannten (zu Anfang auch von
ihm selbst gesehenen) Fatalitaten auf eine doppelte Weise loszuwerden:
Einerseits ruft er nach neuen, zusatzlichen Vernetzungskonstrukten be-
ziehungsweise, wie er auch sagt, nach ubergeordneten Systemen, sozu-
sagen nach dem 'System der Systeme'. Das heist: er setzt den Ausdif-
ferenzierungen, wie sie fur Systemtheorien charakeristisch sind, den
Versuch einer Entdifferenzierung entgegen. Wir sind dann wieder zu-
ruck bei Vorstellungsweisen, denen die Welt global als ein Ganzes gilt:
civitas terrena oder Kultur oder Gesellschaft oder schlicht Menschheit.
Was ist damit gewonnen, wenn wir auf these Weise (zum Beispiel) die
Eigeninteressen des militarisch-industriellen Komplexes in irgend-
einem grof3en Ganzen unterbringen? Soll das - den diagnostizierten
Trends entgegen - beitragen zu einer Zunahme von Planbarkeit and
Eingriffsmoglichkeiten? Und falls ja - wie denn eigentlich? Dazu hatte
ich gern nahere and moglichst realistische Auskunfte.

Wenn ich Huschke-Rhein richtig verstanden habe, bleibt er freilich bis
zum Schluf seines Vortrags auferst skeptisch wenn es um die Moglich-
keiten menschlichen Eingreifens geht. Er setzt ja doch seine Hoffnung
auf etwas ganz anderes. Nachdem er den Plural der Systeme mehr oder
weniger auf den Singularis eines Gesamtsystems zuruckgebracht hat,
greift er in einem zweiten Schritt auf die moderne Chaosforschung zu-
ruck. Vor diesem theoretischen Hintergrund, so seine Uberzeugung,
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losen sich die Probleme der zuvor konstruierten condition postmoderne
wiederum auf. Vor dem Automatismus der verschiedenen, rich selbst
regulierenden Systeme, vor der prinzipiellen Nicht-Planbarkeit der
vielfaltigen and chaotischen Welt brauchen wir uns nicht mehr zu
furchten. Denn im Chaos, so horen wir, waltet eine heimliche Ordnung
(-sneigung). Immer wieder einmal, and oft ganz unerwartet, gibt es
Fluktuationen hin zu neuen Ordnungszustanden. Und schlieBlich, mehr
unbeabsichtigt als beabsichtigt, mehr vom Flugelschlag eines Schmet-
terlings als von uns selber ausgelost, befinden wir uns im Reich des
Friedens, der Harmonie von Mensch and Mitmensch, von Mensch and
Natur.

Vielleicht konnte man these von Huschke-Rhein vorgetragene Hoff-
nung eine postmoderne Utopie nennen. Aber im postmodernen Denken
ware das dann ein (bisher einmaliger) Sonderfall.
Huschke-Rhein schlagt ja doch Kapital aus etwas, was anderen post-
modernen Intellektuellen and Kunstlern gerade keinen Grund zu posi-
tiven Zukunftserwartungen liefert. Namlich aus dem Zufall, aus Kon-
tingenz, die bekanntlich in Systemtheorien and in der Chaosforschung
eine zentrale Rolle spielt. Aber darf man die Skepsis der Moderne so
umbiegen, daB man die Herbeifuhrung des 'guten Lebens', die Herstel-
lung and Bewahrung des Friedens ausgerechnet dem Zufall anvertraut?

Ich stelle zum AbschluB meines ersten (immanent kritisch gemachten)
Schrittes eine Uberlegung zur Diskussion, die ich in die Form einer
Frage kleide: Wird die moderne and die postmoderne Reflexion ausrei-
chend ernstgenommen, wenn man (wie Huschke-Rhein das tut) dem
Zufall so viel Ehre erweist? Ist es nicht gerade ein Ruckfall in pra-
modernes Denken, wenn man Kontingenz zu einer Art deus ex machina
werden lal3t?

Distanz zu System and Postmodern
Und damit springe ich schon aus dem Bannkreis der Argumentation:
Der schillernde Begriff Post-Moderne, zentral in Huschke-Rheins Ar-
gumentation, verweist auf die Kritik an der Moderne, an der Aufkla-
rung and ihrem Vernunftkonzept, verweist auf den Bruch mit alien
Formen der Utopie (Lyotard), auf den Bruch mit jedwedem Funda-
mentalismus, den Abschied von den groBen Erzahlungen. Merkwur-
diger Weise hat Huschke-Rhein den Abschied von anderen postmodern
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argumentierenden Autoren als 'totalisierend' kritisierten Ersatzideolo-
gie, der Systemtheorie, nicht genommen (vgl. Lyotard).
Ich selber kann - als Historikerin and Padagogin - die Postmoderne
nur als einen Teil der Moderne selbst sehen, als eine jener Selbstkriti-
ken, die den neuzeitlichen and modernen Prozef der burgerlichen Ent-
wicklung begleitet haben, die das Salz in der Suppe, das Motiv zur
Veranderung, das Festhalten an der Utopie, aber auch der Zerrspiegel
einer in sich widerspruchlichen gesellschaftlichen Entwicklung waren.
Postmodernes Denken ist konzeptualisiert als Kritik von totalisieren-
dem Versohnungsdenken, als gedankliche Negation der Einheit von
Wahrheit, Freiheit and universeller Harmonie. Stattdessen steht: die Be-
tonung von Vielfalt, Unubersetzbarkeit, Pluralitat der Sprachspiele, des
lokalen Charakters der Diskurse. Und wieder Lyotard: `Last spielen...
and last uns in Ruhe spielen.'
Ich habe historisch gesehen die groften Probleme mit diesem in Ruhe
spielen lassen, mit Theorie, die rich nicht mehr als Darstellung von
Realitat versteht. Ich frage mich, ob hier nicht wissenschaftliches Zu-
ruckweichen vor der Realitat, vor denen, die dort nicht in Ruhe spielen,
die nicht dem irreduzibelen Pluralismus der Sprachspiele sich einfugen,
stattfindet.

Lauft etwa die deutsche Wiedervereinigung als Suche nach Vielfaltig-
keit, als Wahrnehmung von anderem, als Anerkennung pluralistischer
Vernunft ab? Und ist die totale Denunzierung der DDR-Padagogik
and mit ihr aller - wenn auch verkrummter and verbogener Hoffnun-
gen - nicht ein Beweis fur die faktische wissenschaftliche and gesell-
schaftliche Negation von Vielfalt and Spezifizitat? Anders gefragt,
haben wir es etwa gegenwartig mit einem Beweis des nicht mehr Pla-
nen-Konnens einerseits and der Wiedereinsetzung von Pluralitat ande-
rerseits zu tun, wenn zum Beispiel samtliche DDR-Padagogen systema-
tisch entlassen and alle Lehrstuhle mit westdeutschen Wissenschaftlern
besetzt werden?
Ist die Abwehr von and sind die Angriffe auf Menschen, die eine an-
dere Sprache sprechen, eine andere Hautfarbe haben, einer anderen
Kultur angehoren, im reichen West- and im armen Ostdeutschland,
Ausdruck des Umgehenkonnens mit Vielfalt?
Wo trifft der wissenschaftlich-asthetische Gedanke uber Vielfalt and
Bescheidenheit noch die unasthetischen and (um mit Habermas zu
sprechen) obszonen Niederungen solcher alltaglichen Praxen?
Meine Fragen sind rhetorisch. Aber ich frage mich im Ernst, ob Wis-
senschaften, wie die Padagogik - wenn sie denn schon nicht mehr die
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Sinnfragen beantworten konnen and wollen - nicht zumindest jene
Fahigkeit zur Kritik (und damit jenen kritischen Bezug auf Realitat)
festhalten muBten, die den Aufbruch der Moderne and insbesondere
die Aufklarung auch begleitet hat.
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Discussie
Voorzitter Rob Aspeslagh

Reactie Rolf Huschke-Rhein op kritische commentaren

Ich denke, ich stimme mit Herrn Miedema uberein, daf meine Position
zwischen Moderne and Postmoderne liegt. Er hat recht, daf ich nicht
einfach die Postmoderne ubernommen habe, and daB ich hier zum
Schluf durchaus - als Bruch oder als Spannung zu sehen - sage: Es ist
mir egal, was die Postmoderne philosophiert hat, weil ich einfach jetzt
sage, was ich gegen die Postmoderne and fur die Moderne vor sagen
mochte, wenn ich an der Idee des Frieden festhalten will.

Ich muf naturlich begrunden warum ich dies tue. Moglicherweise fuh-
ren die Begrundungen in theoretische Widerspruche. Diese halte ich
gerne aus, denn es ist fur mich keine Schande, in der Theorie Wider-
spruche konstatiert zu bekommen. Es gibt kein System, oder keine
Theorie ohne Widerspruche. Wenn es eine solche gibe, wire sie nichts
wert. Ich sehe aber auch die Anfrage. Gefragt wird nach einem prakti-
schen Problem: das Problem der Asylanten and der Immigranten, and
das heist: Wie halten wir es dann mit der Diversitit?

Frau Rang hat gesprochen uber eine Asthetisierung der obszonen Rea-
Iitit. Ich nehme these Frage erstmal aus dem Kontext von Herrn Mie-
dema heraus: die Realitit der Humanitit in der Zukunft and die Per-
spektive einer friedensorientierten Praxis ohne Asthetisierung.
Ich habe mich vielleicht etwas zu deutlich bezogen auf das Kongref3-
thema, das ein sehr weit gespanntes and zunichst ein theoretisches
Thema ist. Ich habe mich an das Kongrelthema gehalten weil ich Ihre
Erwartungen vorher nicht genau kannte. Darum habe ich auch nichts
erzihlt uber das, was ich personlich in Friedensgruppen in den letzten
10 Jahre getan habe. Ich konnte ihnen jetzt antworten, daf wir eine
Initiative haben in Koln, wo wir den Schutz von einem Auslinderheim
organisieren, rund um die Uhr, genau so wie wir z.B. im kalten Winter

121



in Mutlangen am Tor gesessen haben. Das ist die Realitat von Frie-
densarbeit, and these Realitat ist eine Sache.

Sie haben recht, immer wieder die Realitat einzufordern and zu fragen,
wie es mit der Realitat - die nicht asthetisch ist - aussieht. Aber es er-
scheint mir such wichtig zu sagen, auf welchem praktischen Hinter-
grund theoretische Gedanken formuliert werden konnen. Ich denke,
das ist eine Sache, die auch jeder, der hier ist, fur sich zunachst einmal
entscheiden muf, das heist, sich im Kontext seiner Praxis sich fragen
muf: Was mache ich, wo mache ich was, wo riskiere ich dies and je-
nes?'

Ich weif nicht, wie es in den Niederlanden im einzelnen damit steht,
aber in der Bundesrepublik Deutschland (BRD) war es vor einigen Jah-
ren noch so, dab selbst in der Deutschen Gesellschaft fur Erziehungs-
wissenschaft die Leute, die sich mit dem Thema Friedenspadagogik
befasst haben, im Grunde diffamiert waren. Viele Leute, die in Frie-
densinitiativen mitgemacht haben, wurden ein bifchen als Spinner ab-
getan. Das war die Realitat and damit haben wir gelebt; aber das ist die
konkrete Friedensarbeit.

Ich denke, das ist eine Seite des Themas. Aber die Frage, die jetzt uber
these Praxis gestellt worden ist, fuhrt auch zu theoretischen Fragen:
Wohin geht these Friedensarbeit weiter, wie ist die Perspektive? Ich
denke es lohnt sich daruber einmal nachzudenken. Die Frage, die mich
jetzt weiter bewegt, ist: Wie sieht die Friedensarbeit in der Zukunft
aus? Einerseits erleben wir daB die Atomraketen in Europa weggekom-
men sind, andererseits erleben wir such, daf3 in Europa ein Krieg ge-
fuhrt wird zwischen Volkern, die bisher scheinbar vollig ruhig gelebt
haben, and gibt es die Situation in den alten Bundeslandern der BRD.
Man kann sich dann fragen: Wie ist das moglich, wie ist das zu erkla-
ren? Wir versuchen etwas dagegen zu tun, and ich sage nochmals, die
Friedensarbeit ist das eine Bein and das ist das Standbein.

Aber ich frage mich eben weiter: Was fur Theorien haben wir? Ich
denke, dal unser Leben, auch unsere padagogische Wissenschaft, pro-
fessionaliert wird. Es wird immer mehr einzelne Subsysteme geben, die
Verantwortung ubernehmen fur bestimmte Bereiche. Ich denke - and
das ist fur mich eine Konsequenz - daB die Moderne sich so organisiert
hat in der Hoffnung, durch Rationalisierung aller Systeme weiter zu
kommen im Richtung Gluck, Fortschritt, Freiheit, Gerechtigkeit and
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Frieden. Die Frage, die sich aber stellt, lautet: Ist das eigentlich richtig?
Und das ist eine Frage, die mich auch bedruckt. Ich denke, dal es sehr
schwierig ist, darauf eine Antwort zu geben. Die postmoderne Argu-
mentation (Lyotard) sagt: In Ruhe spielen lassen'. Ich denke, das ist -
vordergrundlich gesehen - vollig richtig. Wenn ich sehe, was Politiker
tun - sie spielen verdammt schlecht manchmal -, aber sie spielen im-
mer zu. Dagegen gibt es andere Spiele, and these Spiele der Politiker
and der Militars gehen oft daneben. Sie verrechnen sich unwahrschein-
lich hiufig, obwohl sie denken, sie muften immer gewinnen, and sie
muften ganz genau wissen, was bei ihren Spielen herauskommt. Aber
das ist fur mich das Beruhigende, and darum stimmt die Systemtheorie
nicht als Systemtheorie, sondern eben, im Grunde genommen, mit der
Form ihrer Modernisierung, die wir im Moment diskutieren als Chaos-
theorie. DaB die Systeme nicht so berechenbar rind, ist fur mich ein
Trost, and es ist ebenfalls eine gute Motivation fur Friedensarbeit.

Discussie naar aanleiding van de lezing

Vraag
Ich mochte eine Frage an Sie richten uber die Verbindung zwischen
Theorie and Praxis, insbesondere hinsichtlich der Friedensarbeit, ihrer
Effektivitat and der Prioritaten der Friedensbewegung. Auf Grund der
(System-) theorie muf es doch moglich rein, etwas mehr zu sagen uber
die Prioritaten der Friedensbewegung, and mu1 es auch moglich sein,
etwas mehr zu tun, um die Machtstrukturen (Politiker and Militars) zu
beeinflussen and Machtunterschiede zu verkleinen. Die Systeme sind
doch nicht so autonom, daf sie nicht beeinflulbar sind?

Rolf Huschke-Rhein
Ich denke, dal das eine ganz grole, ich spreche jetzt nur fur die BRD,
Sache der Friedensbewegung in der BRD gewesen ist, dal sie in der
Mehrheit gewaltfrei (gewaltlos ist etwas anderes) gearbeitet hat. Ge-
waltfreiheit ist die Stirke der Friedensarbeiter and ist die innere Stir-
ke, nicht die Mittel der militirischen Macht. Das ist das Dilemma der
Friedensbewegung, aus dem wir nicht herauskommen konnen. Wir
konnen nur durch innere Uberzeugung, durch innere Macht uberzeu-
gen, nicht durch iul3ere Macht. Das ist meine personliche Erfahrung.

Lea Dasberg
Was mir aufgefallen ist, an dem ganzen Symposium, ist das, was ich
erfahre als einen ungeheueren Egozentrismus der Wissenschaftler and
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der westlichen Welt. Ich habe mich manchmal gefragt, wenn hier ein
Publikum wire von Leuten aus der dritten Welt, sie wurden das Gefuhl
haben daB sie zu einer Konferenz auf dem Mars gekommen sind. Ich
werde zwei Beispiele geben.
Erstens: man spricht hier immer wieder von der grolen Freude des
Verschwindens von den Atomraketen. Ich frage mich: wo sind sie denn
verschwunden? Ich habe das Gefuhl, dal sie nur den Ort geindert
haben. Vielleicht sind sie hier in Europa verschwunden - auch das
wei1 ich nicht sicher - aber der Mittlere and der Nahe Osten ist einen
grolen Reaktor. Ich finde es ohne jede Verantwortung, dal3 man sich
hier freut, wihrend im Mittleren and Nahen Osten jeden Augenblick
ein atomarer Krieg losgehen kann.
Zweitens: Einen wissenschaftlichen Egozentrismus findet man schon im
Titel des Symposiums. Gesprochen wird von der postmodernen Welt.
Als ob these Position unsere ganze Welt ware. Man kann doch nicht
einerseits immer wieder sprechen uber die Gefahr des (islamitischen)
Fundamental ismus and anderseits sprechen uber die Welt als postmo-
derne Welt. Ich wurde vorschlagen, in der Zukunft zu sprechen vom
postmodernen Laden.

Zum Schlul3 mochte ich bemerken, daB - and das ist spezifisch bezo-
gen auf Ihren Vortrag - mir der Begriff self-fulfilling-prophecy ge-
fehlt hat. Ich glaube, daB man in dieser systemtheoretischen Anschau-
ung vergilt, daB es so etwas gibt wie eine self-fulfilling-prophecy.
Wenn man wirklich glaubt, daB man beherrscht wird von der Autono-
mie der Systeme, dann wird das Ergebnis auch so sein; das machen wir
selber. Wir konnen doch in dieser Atmosphire uberhaupt nicht von ei-
ner Friedenserziehung reden, denn die Kinder sind ja doch nicht ver-
ruckt. Die Kinder mussen doch spuren daB hinter diesem Gerede von
den Erwachsenen dieselben Erwachsenen nicht glauben an ihre Macht.
Die Erwachsenen kapitulieren fur die Autonomie der Systeme. Nicht
die Systeme, sondern unser Glauben an die Systeme hat das dann voll-
bracht.

Rolf Huschke-Rhein
Es macht mich sehr nachdenklich, was sie zum Schlul3 gesagt haben
uber die Systeme and uber die Erwachsenen, die moglicherweise nicht
selber dahinter stehen and nur an die Systeme glauben. Es wire aber
schade, wenn Sie den Eindruck bekommen haben, daB ich these These
vertreten habe. Denn ich habe etwas anderes gesagt. Ich habe gesagt,
dal das Konzept der Systeme - in der Wirtschaft oder in der rechtli-
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chen Organisation, in der Politik and so weiter ans Ende gekommen ist
and ans Ende kommen wird, and daf3 die Idee der sich selbst genugsa-
men, der autopoietischen Systeme ans Ende kommt. Der Frieden hat
nur eine Chance, wenn man eben das auch glaubt, daB die Systeme
nicht die Macht haben, die der Rationalismus ihn versprochen hat,
sondern sie werden alle zusammenfallen, and dann geht es darum, uber
Frieden nachzudenken. Der Frieden ist eine Basisannahme, eine Basis-
hoffnung, mit der wir heute and jetzt anfangen konnen and mussen,
unabhangig von irgendwelchen Systemen oder vom Ort, wo wir uns be-
finden.
Ich bin der Meinung, es ist zu fruh eine Prognose zu machen, was mit
dem Frieden sein wird in 200-300 Jahren. Aber ich glaube auch, daB
ihn jeder von uns ein Stuckchen weiterbringen kann and daB wir Ge-
duld haben mussen.

Lea Dasberg
Ihre Uberzeugung, daB wir nicht steuern konnen, kommt fort aus ihrer
Annahme, daB das, was jetzt geschieht - z.B. in Jugoslavien - alles
Uberraschung ist. Als Historiker verstehe ich gar nicht, daB die Leute
uberrascht sind. Ich bin uberhaupt nicht uberrascht and meine Histori-
kerkollegen auch nicht. Wir haben gewuf t, daB das nur zeitweise im
Kuhlschrank stand and daB die Tur sich einmal offnen wurde.
Wir haben lange Zeit keine Andacht fur these Sache gehabt, and dieser
Verlust an Andacht hat uns eigentlich irgendwie mitverantwortlich ge-
macht fur die gegenwartigen Probleme in Jugoslavien. Das System hat
nicht sich selbst gesteuert, wir haben das gemacht.

Ija Pawlowska
Ich habe eine ganz (fur mich) wichtige, grundsatzliche Frage. Was ver-
stehen sie under Frieden? Es wurde hier uber existenziellen Frieden
gesprochen and Sie haben uber Frieden mit Menschen and Frieden mit
der Natur gesprochen. Das sind nach meiner Uberzeugung zwei ganz
verschiedene Friedensbegriffe.
Eine zweite Bemerkung betrifft Ihre Uberzeugung, daf3 es eigentlich
etwas Positives ist, wenn eine Theorie widerspruchlich ist. Das ist fur
mich in Frage zu stellen. Ich denke, daB man in der Theorie Wider-
spruche vermeiden sollte. Man sollte es ebenfalls vermeiden, daf3 ir-
gendwo ein Widerspruch besteht zwischen einer Theorie, zur der man
sich bekennt, and seiner Praxis.
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Rolf Huschke-Rhein
Die erste Frage mochte ich beantworten mit einem Zitat aus meinem
Beitrag: " Frieden ist das Recht des Anderen auf sein Selbstsein aner-
kennen." Das heist, das Recht des Anderen auf seine Autonomie, auf
seine Selbstbestimmung anerkennen. Das gilt nicht nur fur Menschen,
er gilt auch fur die Natur. Das ist fur mich Frieden, and zwar nicht
nur theoretisch. Man sollte sich auch so verhalten. Das zweite ist eine
sehr schwierige Frage, weil Sie das sehen als zwei vollig unterschiedli-
che Teile. Fur mich ist das nicht so. Ich folge der Systemtheorie nicht
zu dem Punkt, daf alle Systeme autonom sind and daB Sie nicht mehr
fragen mussen, was das andere System macht. Gerade these Frage - wie
gehen zwei Systeme miteinander um? - ist die Friedensfrage, and das
nenne ich systemisch. Das ist ein Schritt weiter als die Systemtheorie.
Sie sollten eigentlich fragen: wie kommen zwei Systeme zusammen aus?
Zu entdecken, daB Systeme zusammen gehoren, gemeinsame Grundla-
gen haben, das ist die Friedensfrage and das ist der Schritt uber die
theoretische Systemtheorie hinaus.

Vraag
Was mir als Physiklehrer immer vorgeworfen wird, insbesondere von
Biologen, ist, daB in der altmodischen Naturwissenschaft abschatzig auf
die Natur and auf naturliche Okosysteme hingeschaut wird, and data
wir unheimlich viel fur unsere Moral lernen konnten wenn wir die Na-
tur gut betrachten wurden. Jetzt mit den neuen Systemtheorien spure
ich, data durch die Hintertur so ein ahnlicher Gedanke wieder hinein-
schleicht. Wird damit nicht das Systemtheoriebuch die neue Bibel and
schutten Sie dann eigentlich nicht mit dem Badewasser von Kritik (daB
alles bestimmt ware) auch das Kind der Ethik, der Ideale and so weiter
aus?

Rolf Huschke-Rhein
Ich habe in meinem Buch Systemische Padagogik in Band I einen Bei-
trag zu Galilei (Das Paradigma der neuzeitlichen Wissenschaft) and in
Band 3 (Die Begrundung naturbezogener Normen fur die Erziehung)
gesagt, daf3 ich nicht die Auffassung vertrete, data die Natur als solche
fur uns ethisch vorbildlich ist. Das einzige, was wir sagen konnen, ist,
daf3 die Natur ein Basissystem ist, wie andere Systeme auch, and daB
die Systeme mit einander vernetzt sind. Das heii3t, es gibt Basisbedin-
gungen in der Natur, die wir nicht verachten durfen, ohne daB wir
selbst als Systeme zusammenbrechen.
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Opmerking
Ich verstehe, daB wir die Natur brauchen um zu uberleben. Wenn wir
die Okosysteme vernichten, kbnnen wir nicht linger leben. Aber die
Frage ist: Woher kommen unsere Normen hinsichtlich dessen, was rea-
lisiert werden soil?

Rolf Huschke-Rhein
Wir mussen einen Dialog mit der Natur fuhren, um herauszubekom-
men, wo wir die Natur respektieren mussen. Wir haben bisher gesagt:
Wir machen Wirtschaft ohne Natur, wir machen Technik ohne Natur.....

..... Wir haben die Technik nicht ohne Natur gemacht.

Rolf Huschke-Rhein
Wir mussen die Natur pausenlos transformieren, aber wir haben uns
nicht gefragt, wo die Grenzen sind. Wir bemerken erst jetzt, daf3 die
Natur uns Grenzen aufzeigt, and dies sind Grenzen der Bescheidenheit.
Wir mussen lernen umzudenken and bescheidener zu werden. Wenn
jeder Mensch auf dieser Erde ein Auto fehrt, dann bricht morgen die
gesammte Biosphere zusammen.

...... Wie sagt die Natur das? Wo steht das 'geschrieben', daf3 die Natur
das sagt?

Rolf Huschke-Rhein
Wir mussen herausfinden, in einem lengeren experimentellen Dialog,
was die Natur will. Wir haben die Theorie mit dem Kopf gemacht and
gedacht, wir kbnnen vieles machen. Plbtzlich sagen wir: aber das kbn-
nen wir nicht alles machen, weil es nicht realisierbar ist unter den Be-
dingungen der Tatsache, daf3 wir in der Natur leben, daf3 wir auch
selbst Natur sind. Aber dann mussen wir umdenken, and das geht ins
Herz and das ist ein ganz langer Prozel3.
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Omkijken naar de toekomst
De noodzaak van een vredestraditie voor het werken aan een
humane toekomst

Lennart Vriens

Enige tijd geleden fietste ik van mijn werk naar huis. Toen ik bijna
thuis was werd ik langs rechts voorbijgefietst door een jongen van een
jaar of vijftien uit de straat waar ik woon. Hij keek mij aan en ik kon
niet nalaten om hem to zeggen, dat hij het fout deed. Op zijn `Hoezo?'
vertelde ik hem dat hij ongetwijfeld de verkeersregels kende en dus
wilt dat je in het verkeer links moet passeren.
Zijn reactie was tamelijk stellig en laconiek: `Regels, die zijn er om
overtreden to worden!' Ik ging daar tegenin door to zeggen, dat dat
misschien in een aantal gevallen opgaat, maar niet bij verkeersregels.
Deze zijn bedoeld om het verkeer ordelijk to laten verlopen en dienen
de veiligheid van de weggebruiker. Je er niet aan houden kan een hele-
boel keren goed gaan, maar slechts een keer mis kan fataal zijn en het
zou jammer zijn als hem dat overkwam.
Het gesprek kreeg toen een wat merkwaardig verloop. Ik kreeg het ant-
woord, dat dat er niet zo veel toe deed, want zo belangrijk was hij toch
niet. Waarop ik hem uiteraard duidelijk maakte, dat naar mijn mening
ieder mensenkind van grote waarde is en dat ik het ook zou betreuren
hem iets zou overkomen. Ik kreeg geen gelijk, het was allemaal maar
filosofische theorie. Maar er was wel een gesprek, dat vijf minuten
duurde en met enige moeite werd afgebroken. Door alle branie heen
was er een soort verwondering, dat een willekeurig iemand een mens
herkende en hem op de waarde van zijn mens-zijn aansprak.

Een alledaagse situatie, een niet alledaags voorval. Wie kent niet het
moderne verschijnsel van de fietser, die de verkeersregels systematisch
aan zijn laars ]apt. Bij tijd en wijle doen we er zelf aan mee. Mijn ver-
wijt aan de jeugdige fietser was niet alleen moralistisch, maar had van-
uit dit oogpunt ook wat oneerlijks, al vind ik dat ik me over het al-
gemeen redelijk aan de regels conformeer, vooral als er kinderen bij
zijn.
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Het feit dat ik een overtreder aansprak op zijn rijgedrag en dat dit niet
onmiddellijk leidde tot een onvriendelijke uitnodiging om me met mijn
eigen zaken to bemoeien, is zeker niet alledaags. Dat dit alles ook nog
tot een interessante dialoog leidde is, denk ik, zelfs zeldzaam. De op-
vatting dat regels er zijn om overtreden to worden, nodigt over het al-
gemeen niet uit tot openheid en gesprek.
Als er echter op deze zaken geen vervolg was geweest, zou ik dit voor-
val niet in deze context to berde hebben gebracht. Het feit, dat mensen
in woord en daad regelmatig laten blijken aan een aantal normen in
onze samenleving geen boodschap to hebben, is een maatschappelijk
probleem, maar kan ook als zodanig aangepakt worden. Bovendien valt
dit specifieke voorval nog gemakkelijk to interpreteren als een tijdelij-
ke fase in een jeugd, die de mens nu eenmaal gegeven is om zich de
spelregels van het leven eigen to maken. Jongeren hebben wat tijd en
ruimte nodig om zich to voegen en dat vereist enige tolerantie.

Het vervolg van het gesprek wijst echter op andere zaken. Er lijkt op
de eerste plaats sprake van een persoonlijke problematiek, die naar de
opvoedingssituatie kan verwijzen. De lichte verbazing en interesse als
reactie op mijn stelling dat hij to belangrijk was om to verongelukken
wijzen in die richting. Maar de context van het gesprek gaat boven de
alledaagse verklaring uit. Er is sprake van een vijftienjarig kind, dat
met overtuiging stelt lak to hebben aan regels uit de samenleving en
deze overtuiging verantwoordt met de mededeling, dat hij toch nie-
mand is, voor niemand van belang zal zijn en dat het geheel ook zonder
hem wel zal doorgaan. Een naam? Een persoon? Van waarde? Het zijn
slechts filosofische praatjes die in de werkelijkheid van het leven geen
betekenis hebben.

Ik neem zo'n uiting van een jongere uiterst serieus, temeer omdat hier
sprake was van een heel gewoon kind en zeker niet van een zich inte-
ressant makende intellectuele hoogvlieger. Er zit namelijk een belang-
rijke boodschap in het voorval. Het maatschappelijke probleem van
zich in woord en daad afzetten tegen de spelregels van de samenleving
is verbonden met diepere existentiele problemen. De ontkenning van de
waarde van de samenleving loopt parallel met de ontkenning van de
eigen waarde. Maatschappelijke problematiek blijkt hier nauw verbon-
den met identiteitsproblematiek.

Naar mijn mening is deze samenhang niet incidenteel. Veel maatschap-
pelijke problemen kunnen bij nadere beschouwing in verband worden
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gebracht met identiteitsproblemen. Geweld en agressie door randgroep-
jongeren zijn uitingen van het zoeken naar een duidelijke identiteit die
de gangbare samenleving hun onvoldoende biedt. De momenteel op-
laaiende haat tegen buitenlanders in Duitsland, maar ook in andere
Europese landen, wordt gelegitimeerd vanuit een gevoel van een aan-
getaste nationale identiteit. De Oosteuropese politiek zal waarschijnlijk
nog jaren op droevige manier worden gekleurd door uitwassen van na-
tionalisme en geweld met een beroep op de eigen identiteit van de be-
volkingsgroepen. Pedagogiek en filosofie worstelen eveneens met het
identiteitsprobleem, uitgerekend rinds het decennium dat nog slechts
kort geleden het Ik-tijdperk werd genoemd.

Naar mijn idee verwijst de moderne identiteitsproblematiek naar een
dieper gaande cultuurcrisis, die ook weer voor problemen zorgt in de
opvoeding. In mijn bijdrage zal ik ingaan op een aantal factoren van
deze cultuurcrisis. Eerst zal ik kort het wereldbeeld van onze vooruit-
gangscultuur behandelen. Vervolgens zal ik laten zien, dat er scheuren
zitten in dit vooruitgangsgeloof. Daarna zal ik de humaniteit van onze
cultuur aan de orde stellen. Dit loopt uit op een kritische discussie over
een aantal vooronderstellingen achter ons wereldbeeld. Ik zal hier te-
vens verbanden leggen met het verwarde politieke en culturele klimaat
in het Europa van onze tijd.
Tenslotte zal ik het gelijk van de postmoderne kritiek relativeren en
afzetten tegen de noodzaak om de ethische achterstand van het vooruit-
gangsproject to overwinnen. Ik zal dit betrekken op de opvoeding en
betogen dat een vredestraditie van belang is voor het streven naar een
humane toekomst.

Opvoeden als doorgeven van cultuur

Omkijken naar de toekomst is een van de belangrijkste opgaven van de
pedagogiek. In dubbel opzicht, zoals het woord omkijken ook al uit-
drukt. Pedagogiek betreft de opvoeding van kinderen en kinderen dra-
gen, meer dan volwassenen en ouderen, de toekomst als het ware al in
zich. De belofte van de jeugd ligt in wat er nog allemaal uit kan wor-
den en de belofte van de toekomst ligt voor een belangrijk deel in wat
de jeugd er straks van zal weten to maken.
Toekomst bestaat echter niet zonder verleden. Wat er morgen zal zijn is
veelal vandaag in de maak en werd gisteren bedacht. Opvoeders die de
toekomst ter harte gaat, er dus naar omkijken, zullen naar het verleden
moeten omkijken om de betekenis van verschijnselen in de toekomst to
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kunnen duiden. Of die betekenis nu ligt in de voortzetting van wat er
al was of in de radicale afwijzing ervan maakt niet zoveel uit. De bete-
kenis ligt in de beoordeling van wat er in het verleden was en wat men
daaruit als wenselijk voor de toekomst concludeert. Met andere woor-
den, elk opvoeden gebeurt vanuit en ontleent haar zin aan een culturele
context. Waar men de situatie als bevredigend ervaart, zal men groten-
deels de waarden en normen van de bestaande cultuur doorgeven. Waar
men ongelukkig is met de bestaande situatie, zal men de waarden en
normen ondergraven en eventueel gaan zoeken naar andere orientaties.
Opvoeding en onderwijs hebben vanouds de functie om de culturele
verworvenheden van het verleden to verwerken en naar de toekomst
door to geven. Dat doen zij zowel in de sfeer van de vanzelfsprekende,
door als het ware in een soort sociale osmose waarden en normen door
to sluizen, als in de sfeer van de bewust geplande activiteiten, waar de
toekomst als in een plan ontworpen wordt.

Dit proces heeft in de geschiedenis verschillende vormen gehad. In de
voorindustriele, relatief statische samenlevingen lag de nadruk vooral
op het doorgeven van een vanzelfsprekende wereld, die meestal werd
opgevat als de natuurlijke, door God gewilde scheppingsorde. Als er
sprake was van een zekere planning van de toekomst, bijvoorbeeld in
sommige vormen van onderwijs, dan beschouwde of deed men dat in
overeenstemming met deze vanzelfsprekende orde of als een herstel er-
van, voorzover dat tenminste mogelijk was. Een onderwijssysteem als
van bijvoorbeeld Comenius had tot doel om de harmonische schep-
pingsorde to herstellen door alles wat nieuw was in het bestaande to
integreren. De wereld was dan wellicht niet harmonisch, de schep-
pingsorde was dat wel. Er was een harmonisch begin en er zou een her-
stel van deze orde komen aan het einde der tijden. Het aardse bestaan
was niet meer dan een onvolmaakt intermezzo tussen deze twee polen.
Het doel van het menselijk leven lag zo voorbij het aardse bestaan. Het
was transcendent, omdat het bi jdroeg aan Gods scheppingsplan1. Ook
het christelijk streven naar vrede op aarde stond in dit licht. De uitein-
delijke vrede was de door God herstelde scheppingsorde en lag voorbij
de menselijke macht en het concrete bestaan. De opdracht van de mens
op aarde was om de scheppingsorde zo goed mogelijk to begrijpen en
de aardse situatie zoveel mogelijk volgens die orde in to richten. In dit
christelijke wereldbeeld werden oorlog en vrede vooral beschouwd als
door God gezonden beproeving en zege.
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Het moderne wereldbeeld

Een opvatting van geschiedenis zoals wi j deze kennen ontstaat pas in de
moderne ti jd. Vanaf de zeventiende eeuw gaat de mens de wereld op
een totaal andere manier interpreteren. De ontdekkingsreizen hebben
de wereld vergroot en complexer gemaakt, maar de Copernicaanse om-
wenteling van een geocentrisch naar een heliocentrisch wereldbeeld
maken haar weer kleiner en eindig in een onbegrensd heelal. Dat heeft
ook gevolgen voor de positie van de mens. In de Verlichting emanci-
peert de mens zich definitief van zijn theologisch-kosmologische con-
text en gnat in toenemende mate zichzelf de taak stellen de wereld op
rationele wijze vorm to geven. In plaats van een theologische orientatie
ontstaat een rationele en natuurwetenschappelijke benadering van de
wereld; in plaats van God en zijn bovennatuurlijke orde worden de
mens en de aardse orde maatstaf om de zin van het leven to beoordelen.
Deze egologische benadering2) leidt uiteindelijk tot de vooruitgangs-
ideologie van de Verlichting en een lineaire opvatting van de menselij-
ke geschiedenis, die voortaan gezien wordt als een verovering van de
toekomst.
Het rationeel-natuurwetenschappelijk wereldbeeld heeft geen plaats
meer voor God en een kosmisch-transcendente zingeving van het men-
selijk bestaan. De mens kan nog wel een zin aan zijn leven toekennen
over de grenzen van zijn eigen bestaan heen, maar deze transcendentie
is voortaan aan het aardse bestaan van de mensheid gebonden. In plaats
van het voortbestaan na de dood wordt het wereldbeeld van de Ver-
lichting vooral gekleurd door idealen, die in de loop van de geschiede-
nis gerealiseerd moeten worden. Formuleringen als vrijheid, gelijkheid
en broederschap, de bevrijding van een bepaalde groepering of, meer
conservatief, de glorie van de natie of eigen groep zijn uitdrukking van
op aardse zaken gerichte idealen, die over het algemeen slechts gedeel-
telijk en op termijn gerealiseerd kunnen worden.

Ook de visie op de problematiek van oorlog en vrede verandert funda-
menteel onder de gewijzigde verhoudingen. Het vredesideaal blijft in
zeker opzicht transcendent, maar wordt we] geseculariseerd. Oorlog en
vrede zijn niet langer van God of natuur gegeven rampen of zegenin-
gen, maar worden opgevat als een zaak van menselijke verantwoorde-
lijkheid. Met name Kant werkt in zijn Zum ewigen Frieden deze visie
uit en stelt, dat het streven naar vrede een van de voornaamste op-
drachten is van een democratische politiek. In Kants opvatting betekent
de doorbraak van democratie als belangrijkste staatsvorm op termijn de
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mogelijkheid om het verschijnsel oorlog to overwinnen. De natuur die
zich in de vooruitgang van de geschiedenis tot nu toe van oorlogen
heeft bediend, zal geleidelijk het systeem van geweld en concurrentie
tussen Staten weten to overwinnen. Kant interpreteert op deze wijze de
geschiedenis als een proces van vooruitgang naar een wereldwijde poli-
tieke rechtsorde. Kant heeft echter zelf grote twijfels over de uitvoer-
baarheid van zijn ideeen en maakt vrede zo tot een ideaal in een steeds
open blijvend historisch proces (Decorte, 1989, p. 145).

Het is deze ideologie van vooruitgang als een produkt van menselijk
streven die de legitimatie vormt van de moderne cultuur waar wij in
leven. Onze kijk op de wereld wordt bepaald door onze ideeen over
vooruitgang, verandering, innovatie, verbetering en een steeds verder
gaande beheersing of verovering van de werkelijkheid. Deze vooruit-
gang wordt gezien als een in principe oneindig lineair proces van ver-
meerdering van kennis en wetenschap en toepassing van het gevondene
in het dagelijks leven. Want kennis en wetenschap moeten uiteraard
hun nut hebben. In dat nut ligt hun legitimiteit, ze zijn in principe be-
schikbaar voor ieder mens, mits deze aan bepaalde voorwaarden vol-
doet.
Politiek is in deze opvatting de kunst om via afspraken of het gebruik
van macht de democratische verspreiding van wat de mens op de na-
tuur verovert to distribueren. Dat gebeurt volgens de wetten van bij
deze ideologie behorende economie, die als kapitalisme nog een rivaal
had in het communisme, maar als wetenschap van het vrije marktver-
keer inmiddels nog nauwelijks wordt aangevochten. Immers, de vrije
markt bevordert het initiatief en de werklust van de mens en leidt tot
de noodzaak van voortdurende innovatie om het in de algemene con-
currentie to bolwerken.
Deze cultuur van beheersing, expansie en oneindige ontplooiing van
menselijke potenties was aanvankelijk een specifiek welters produkt,
maar heeft inmiddels de wereld veroverd. Hoewel er nog steeds zeer
grote culturele verschillen zijn tussen volkeren en regio's op aarde,
wordt het politieke verkeer toch grotendeels vanuit de basisgedachten
uit de westerse cultuur genormeerd. Waar dit niet het geval is, bijvoor-
beeld bij religieus fundamentalism, wordt dit over het algemeen ge-
zien als een lastige afwijking van de gebruikelijke in wenselijke gang
van zaken. Ook in de wereldeconomie is nauwelijks plaats voor afwij-
kende opvattingen, het wel en wee van landen wordt vooral gemeten in
de groei van de economie, goedschiks of kwaadschiks.
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Scheuren in het vooruitgangsgeloof

Toch zitten er scheuren in dit algemene cultuurbeeld. In de negentien-
de eeuw leidde de idee van vooruitgang in de politiek tot democratie en
tot emancipatiebewegingen van achterblijvers in de samenleving. In de
wetenschap was zij de grote motor achter de drang tot nieuwe ontdek-
kingen en de expansie van de techniek. In de opvoeding en het onder-
wijs leidde zij tot massaal volksonderwijs om de verworven kennis to
verspreiden en in de economie tot de algemene industrialisatie van de
maatschappij. Kritiek kwam vooral van conservatieve zijde, voor wie
de veranderingen allemaal to snel gingen, van kerken en machthebbers,
die hun invloed zagen tanen. Maar de dragende gedachte was dat men
op de goede weg was en dat men voornamelijk kinderziektes van op
zich gewenste ontwikkelingen had to overwinnen.

In onze tijd is dat anders. Enerzijds is de ontwikkeling van wetenschap
en techniek op een punt aangeland zonder weerga in de ons bekende
geschiedenis. We leven dan ook in een deel van de wereld waar deze
ontwikkeling ook zeer veel goeds heeft opgeleverd. Anderzijds bestaat
er veel twijfel. De wetenschappelijke en technische ontwikkelingen
roepen hun eigen problemen op, die maar zeer ten dele door weten-
schap en techniek kunnen worden opgelost.
De ontwikkelingen zijn allang riet meer op to vatten als een lineair
proces. In de natuurwetenschappen en techniek lijkt sprake van een
proces van cascadische versnellingen3), die voor de 'buitenstaander' nog
amper to vatten zijn. In de sociale wetenschappen is vooruitgang echter
veel minder aanwijsbaar. Uiteraard is er sprake van een grote kennis-
vermeerdering, maar het object van studie en de situatie veranderen
bijna voortdurend, zodat veel kennis maar van tijdelijke waarde is. In
economie en industrie lijkt vooruitgang op to lopen tegen de realiteit
dat we op een eindige planeet leven en dat we met de beperkingen
daarvan rekening zullen moeten houden. De analyses van de Club van
Rome hebben inmiddels duidelijk gemaakt, dat er grenzen aan de groei
zijn°). In de politiek leiden twijfels aan de maakbaarheid van de samen-
leving enerzijds tot crisisverschijnselen en identiteitsproblemen bij
politieke partijen, anderzijds tot een tanende interesse bij de burger.
Op het gebied van de internationale politiek is een kort durende perio-
de van euforie al weer opgevolgd door verwarring en een onduidelijk
zoeken naar nieuwe regels en ordeningen in een politiek vacuum.
De verwarring strekt zich ook uit tot het vredesstreven. In de interna-
tionale politiek lijkt soms een systeem to ontstaan van een pax ameri-
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cana, eventueel aangevuld met regionale varianten, denk bijvoorbeeld
aan de vredespogingen van de EEG met betrekking tot de Balkan. Maar
voorlopig lijken de politici weinig raad to weten met de erfenissen van
en de reacties op het politieke systeem van de jaren na de Tweede We-
reldoorlog.

Dat geldt overigens niet alleen voor de politici. Ook de vredesbeweging
heeft met deze verwarring to maken. De jaren '80 waren vanuit haar
optiek weliswaar een absoluut dieptepunt in het internationale systeem,
maar vervulden wel een structurerende rol in het denken over de inter-
nationale betrekkingen. Zelfs de meest vergaande voorstellen tot door-
breking van de escalatie waren feitelijk geformuleerd binnen de reali-
teit van twee machtsblokken die voorlopig nog lange tijd naast elkaar
zouden blijven bestaan. Ook voor de tegenstanders van de vredesbewe-
ging was de persistentie van de twee machtsblokken over het algemeen
vanzelfsprekend, mits men in eigen kamp tenminste het streven van de
vredesbeweging de baas zou kunnen blijven.
Pogingen om dit denkkader to doorbreken zijn er zeer zeker wel ge-
weest. De vredesbeweging heeft al vroeg in de jaren '80 via intermen-
selijke contacten met het Oostblok bijgedragen aan een doorbreking
van het rigoureuze vijandbeeld, dat de westerse politiek bepaalde. De
dissidenten in Oost-Europa hebben het hunne gedaan aan de vermense-
lijking van het imago van het Oosten. Hun volhardend streven naar
realisering van de mensenrechten en politieke democratisering heeft
daar een belangrijke rol in gespeeld. Ook de politiek van president
Gorbatsjov van de Sovjet-Unie kunnen we tot dit soort activiteiten
rekenen. Feitelijk heeft hij precies gedaan wat de vredesbeweging van-
af het einde der jaren '70 voorstelde: via een aantal kleine, in eerste
instantie psychologische stappen, de politieke spanning tussen beide
machtsblokken verminderen om zo uiteindelijk tot een vergaande nu-
cleaire ontwapening to komen.
De politieke ontwikkelingen van 1990 en 1991 zijn deze aanzetten tot
een ander politiek klimaat echter als een maalstroom voorbijgegaan.
Ook hier is dus geen sprake meer van een lineaire ontwikkeling in een
gewenste richting, maar veeleer van een proces dat een autonoom en
tumultueus verloop krijgt als het eenmaal in gang is gezet.

De cultuurcrisis is een morele crisis

Een aspect van het vooruitgangsgeloof van de Verlichting heb ik tot
nog toe buiten beschouwing gelaten. Dat is de morele kant van de zaak.
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De vooruitgangsoptiek van de Verlichting had namelijk ook een be-
langrijke morele pretentie.
Voor de rationalisten was dit een vanzelfsprekende zaak. Verovering
van kennis diende niet alleen een oppervlakkig materialistisch nut,
maar was ook een goed. Kennis was niet alleen macht, om to emancipe-
ren bijvoorbeeld, maar ook een deugd. Met andere woorden: weten
stond ook aan de basis van geweten. Vooruitgang betekende in alle
opzichten een betere

Niet altijd werd dit verband zo rechtstreeks gezien. Kant stelde bij-
voorbeeld, dat de Rede de taak heeft om de mensheid op een hoger
moreel plan to brengen, maar uiteindelijk gaat voor hem toch de Zede
voor de Rede. Het morele domein laat zich niet geheel en al tot het
cognitieve herleiden. Maar dit standpunt deed weinig of aan de idee
van een menselijke geschiedenis als een door de mens zelf ter hand ge-
nomen proces van vooruitgang, op weg naar een uiteindelijke vrede-
volle mondiale democratische samenleving.
Deze droom van de Rede heeft zijn verschillende varianten gekend: het
liberalisme met zijn streven naar wereldwijde vrijhandel; het marxisme
met zijn revolutie naar een uiteindelijke klassenloze maatschappij; het
darwinisme met zijn idee van een evolutieproces dat de ontwikkeling
van de wereld bepaalt; de natuurwetenschappen die systemen van ein-
deloze grensverleggingen ontwikkelen, de techniek die de inrichting
van het menselijk leven drastisch verandert. Alle hebben zowel weten-
schappelijke als morele pretenties gehad met hun opvatting van voor-
uitgang. De ontwikkelingen lieten zien, dat de mensheid op de goede
weg was.

Vooral op het morele vlak is deze droom in onze eeuw echter wreed
verstoord. In plaats van de overwinning op kwalijke zaken als oorlog en
geweld heeft de vooruitgang veeleer geleid tot een perfectionering van
deze verschijnselen. Onze 'verlichte' twintigste eeuw is wellicht de ge-
welddadigste uit de geschiedenis der mensheid. Talloze oorlogen zijn
gevoerd, waarbij wetenschap en techniek zich volledig lieten inschake-
len. Het martelen van mensen is grondiger en perfecter ontwikkeld, in-
clusief het uitwissen van de sporen, dan in vroegere tijden ooit moge-
lijk was. Genocide is wellicht een van de meest markante verschijnse-
len van deze eeuw. De uitbuiting van hele volkeren op systematische en
structurele wijze is tot een wereldomvattend systeem uitgebouwd ten
koste van de armen in vrijwel alle delen van de wereld. En de rationele
exploitatie van natuur en wereld is inmiddels zo ver ontwikkeld, dat
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die wereld en natuur ernstig bedreigd worden. Zelfs als alle creatieve
menselijke potenties gericht zouden worden op de oplossing van deze
problemen zullen mens, natuur en wereld nog tot ver in de eenentwin-
tigste eeuw met de nadelige gevolgen van onze beschaving bezig zijn.
Het is duidelijk, dat de morele Iegitimatie van onze vooruitgangscul-
tuur een problematische zaak is. Dat is inmiddels op het praktische vlak
duidelijk. Maar ook theoretisch worden de scheuren steeds groter.

De vooruitgangsidee ondergraven

In onze eeuw is de overheersende vooruitgangsideologie diverse malen
aangevochten. De kritiek richtte zich op een aantal fundamentele voor-
onderstellingen met betrekking tot de opvatting van historiciteit, tot de
ethische pretentie en tot beperktheden van het overheersende weten-
schapsconcept.
Een belangrijke aanval op het geschiedenisconcept van de Verlichting
kwam in 1917 van het bekende, maar waarschijnlijk niet vaak meer
gelezen boek van de Duitser Oswald Spengler Der Untergang des
Abendlandes. In dit boek probeert Spengler een morfologie van de we-
reldgeschiedenis to ontwikkelen. Daartoe schetst hij de 'levensloop' van
een aantal culturen, die de geschiedenis van de mensheid bepaald heb-
ben op het gebied van de geestesontwikkeling, de kunst en de politiek.
Hij doet dit met behulp van de beelden van lente, zomer, herfst en
winter. Een cultuur is als het ware een levend fenomeen, dat een perio-
de doormaakt van groei, bloei, voortbrenging van vrucht en afsterven.
Het betoog loopt uit op de these, dat onze westerse cultuur zo langza-
merhand in haar nadagen verkeert en binnen afzienbare tijd aan haar
einde zal komen.
De conclusie wil ik nog even laten voor wat hij is, hier wil ik eerst
ingaan op een aantal 'postmoderne' argumenten, waarmee Spengler in
de inleiding zijn betoog onderbouwt.
Geschiedenis, aldus Spengler, is een specifiek begrip van onze Westeu-
ropese cultuur en eigenlijk een tamelijk uitzonderlijk fenomeen:

Far den indischen and den antiken Menschen gab es kein Bild
der werdenden Well als Art and Form der Anschauung and viel-
leicht wird es, wenn die Zivilisation des Abendlandes, deren
Trager wir Heutigen sind, erloschen ist, nie wieder eine Kultur
and also einen menschlichen Typus geben, fur den "Welt-

geschichte" eine Form, ein Inhalt des kosmischen Bewusstseins
ist (p. 20).
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Het gaat Spengler om het verkrijgen van inzicht in de historische rela-
tiviteit van het eigen denken, want: "Das ist es, was dem abendlandi-
schen Denker fehlt and ihm gerade nicht fehlen sollte" (p. 31). Voor de
echte denker bestaan er geen absoluut juiste of onjuiste standpunten en
zeker geen eeuwige waarheden (resp. p. 34 en p. 58). Daarmee wordt
ook de idee van een rechtlijnige ontwikkeling aangevochten.
Voor Spengler is deze een onterecht overnemen van een causale logica
op een daarvoor niet geeigend domein. Geschiedenis verloopt veeleer
volgens het noodlot van de tijd, door hem betiteld als historische logi-
ca. De geschiedopvatting van onze cultuur leidt volgens Spengler vooral
tot verabsoluteringen: men streeft naar absolute waarheid en, wat erger
is, de filosofen van de moderniteit strekken hun verabsoluteringen ook
uit tot het ethische (p. 32). Zelfs Nietzsche blijft met al zijn kritiek en
zijn pleidooi voor een Umwertung aller Werte binnen deze historische
horizon'). Spengler vindt het onjuist om de geschiedenis to teleologise-
ren, er is geen bewuste sturing in de geschiedenis, alleen de logica van
het historisch lot. Een idee van een Joel of richting is altijd achteraf:

Der westeuropdische Mensch, so historisch er denkt and fiihlt,
ist in einem gewissen Lebensalter sich nie seiner eigentlichen
Richtung bewu fat. Er tastet and sucht and verim sich, wenn die
duf3eren Anldf3e ihm nicht gz7nstig sind. Hier endlich hat die
Arbeit von Jahrhunderren ihm die Moglichkeit gegeben, die Lage
seines Lebens in Zusammenhang mit der Gesamtkultur zu
ubersehen and zu pnifen, was er kann and loll (p. 57).

De werkelijkheid wordt niet alleen achteraf, maar ook intuitief begre-
pen uit gebeurtenissen, die als het ware symbool staan voor bepaalde
tendensen'). Vooral de kunst is van belang voor het verstaan van die-
pere zinverbanden.
Spenglers conclusie is duidelijk. De algemene opvatting van de geschie-
denis van onze cultuur als een geschiedenis van een geleidelijke en zich
voortzettende vooruitgang is een constructie van het moderne denken,
bepaald door een natuurwetenschappelijk causaliteitsdenken. We leven
veeleer in de nadagen van een gerijpte cultuur, die over niet al to lange
ti jd door een andere zal worden opgevolgd.
Bij alle kritiek die Spengler heeft ondervonden, met name op de som-
bere boodschap die hi j uitdroeg, moeten we hem toch op minstens een
essentieel punt gelijk geven: cultuur, geschiedenis en vooruitgang zijn
menselijke zingevingen aan het bestaan van mens en wereld. Ze moeten
steeds weer opnieuw worden ingevuld en hebben dus geen metafysische
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status. Spenglers opvattingen over een soort biologisch-historisch nood-
lot lijken mij overigens weer in strijd met het door hem gepropageerde
relativisme.

Een tweede kritiek op het lineaire vooruitgangsconcept van onze ge-
schiedenis komt van Hannah Arendt. Haar werk kan in het kort gety-
peerd worden als een voortdurende poging om de cultuurcrisis van de
moderne maatschappij to verhelderen en daarmee haar essentie to red-
den. Twee thema's komen daarbij voortdurend naar voren: de bedreig-
de humaniteit van onze westerse cultuur en de vervreemding van de
mens, omdat onze cultuur haar wortels niet meer kent. Het dilemma
van onze cultuur is volgens haar, dat de maatschappij enerzijds de po-
tentie heeft om het voortbestaan van de menselijke soort beter dan ooit
tevoren veilig to stellen, maar anderzijds ook kan leiden tot vernieti-
ging van de humaniteit en zelfs het hele bestaan op aarde.
In haar werk The Human Condition schetst zij dit dilemma door een
analyse to maken van het ontstaan van de ideologie van de maakbaar-
heid van de toekomst. Arendt begint daartoe met het onderscheiden
van de drie fundamentele activiteiten van de menselijke vita activa: ar-
beid (labour), werk (work) en actie (action). Arbeid is alles wat de
mens doet om zijn vitale bestaan to verzekeren, werk produceert iets en
laat iets tastbaars na en actie regelt het intermenselijke verkeer. Vol-
gens Arendt is de basis van onze cultuur het werk. Anders dan de ar-
beid of de menselijke actie laat werk of produktie iets na en stelt zo de
mens in staat om uit de natuurlijke kringloop to stappen, die met het
onmiddellijke menselijk bestaan verbonden is (p. 97). Deze produktie is
daarom ook een tastbaar element van onze cultuur en draagt de idee
van vooruitgang in zich, omdat haar resultaten buiten de natuurlijke
cyclus van geboorte en dood vallen en iets aan het leven toevoegen. Als
echter ook de domeinen van arbeid en actie, net als bij produktie het
geval is, uitgedrukt gaan worden in hun potentiele meerwaarde, ont-
staat ook de idee van de wereld als produkt van menselijke activiteit.
Daarin wordt de mens vooral gezien als homo faber, dat wil zeggen de
mens die vrij is ten opzichte van zijn produkt: hij produceert en kan
desgewenst ook weer vernietigen (p. 143/144). Dit heeft geleid tot een
eenzijdige relatie met de wereld, omdat de maatstaven van nut en
schoonheid tot secundaire criteria zijn geworden:

In place of both utility and beauty, which are the standards of
the world, we have come to design products that still fulfil cer-
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Lain 'basic functions' but whose shape will be primarily deter-
mined by the operation of the machine (p. 152).

Daarmee is echter een technische pseudo-wereld ontstaan, die de plaats
heeft ingenomen van de echte wereld. Wereld en natuur werden gede-
gradeerd tot niet meer dan de middelen die nodig waren voor de men-
selijke produktie. Arendt noemt dit een antropocentrisch utilitarisme,
dat gelegitimeerd wordt door een ethiek, waarin de mens het hoogste
en laatste doel is van alles. Deze verandering in het wereldbeeld heeft
geleid tot een enorme groei van kennis, maar ook tot een grote toename
van menselijke wanhoop en nihilisme. Een andere consequentie is, dat
natuur en wereld van hun eigen waardigheid worden beroofd (p. 156).
Deze waardigheid is weliswaar geen los van mensen bestaande kwali-
teit, maar kan niet geheel in produktievormen worden uitgedrukt.

De pseudo-wereld die is ontstaan heeft echter ook geen geschiedenis.
Omdat alles wordt beoordeeld vanuit het criterium hoe zo veel en zo
efficient mogelijk kan worden geproduceerd, wordt de zin van het
maatschappelijk leven ook vanuit dit criterium beoordeeld. Daarbij is
wat in het verleden gebeurde automatisch al verouderd en hooguit een
zaak van specialisten. Onze cultuur kent geen verbinding meer met
haar ontstaan en is daardoor ook sterk op het momentele gericht. In
navolging van Heidegger8) stelt Arendt, dat de draad van de traditie ge-
broken is en dat onze cultuur daarmee ook de criteria ontbeert om zich
zinvol op de toekomst to richten9).
Toch is Arendt niet echt pessimistisch. Het moet mogelijk zijn om de
mens to bewegen het proces van zelfvernietiging to stoppen. Als de
mens zich bescheidener opstelt zal hi j tevens de natuur en de wereld in
hun waarde to herstellen en ze niet louter vanuit hun produktiewaarde
benaderen. Daarmee herwint de mens ook zijn eigen waardigheid en zal
ontvankelijk worden voor het nieuwe. Zij geeft hiermee een belangrij-
ke uitweg uit het moderne dilemma, dat to vaak alleen wordt gepresen-
teerd als een keuze tussen een voortgang van het moderne en een te-
ruggrijpen op oude verworvenheden. Een bescheidener opstelling van
de mens, wat neer zal komen op meer soberheid, eerbied voor het leven
en aandacht voor de humaniteit zijn niet louter beteugeling van mense-
lijke mogelijkheden, maar ook uitlokkingen tot nieuwe vormgevingen.

De filosoof Decorte komt op grond van een iets andere argumentatie
tot een zelfde conclusie. Hij geeft aan, dat de moderne cultuur berust
op een verandering van wereldbeeld, waarbij de mens in plaats van
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God de centrale plaats gaat innemen. Het ik komt centraal to staan in
een egologische cultuur, die wordt gedragen door een antropocentrische
ethiek, met het belang van de mens als uitgangspunt. De werkelijkheid
wordt dan ook primair vanuit het economische belang benaderd en
politiek wordt een systeem van georganiseerd wantrouwen:

Politiek realisme' gaat er van uit dat het internationale systeem
een soort 'natuurtoestand' is waarin wederzijds vertrouwen, res-
pect voor de ander, naleven van morele en wettelijke regels na-
ief en misplaatst is, maar bovendien ook tot de ondergang leidt.
(Decorte, 1989, p. 67).

Ook onze notie van democratie heeft to maken met dit fundamentele
uitgangspunt. Omdat de medemens primair als concurrent gezien wordt
moet men overal via vastgelegde procedures zijn invloed op hebben, er
als het ware zelf bij zijn. Een dergelijke antropologie leidt er dan wel
toe, dat in de alledaagse werkelijkheid het bestaan een strijd wordt om
to overleven, veelal ten koste van anderen.
Waar de mens zich als ego centraal stelt, ligt een vernietigingsorde op
de loer, want: "Het ego wil domineren, en botst daarbij op andere ego's
(individuen of staten) die dat ook willen. Hier ligt de ontologische wor-
tel van potentiele conflicten. Overleven is overheersen, bezitten, vechten,
desnoods vernietigen. Wat men vernietigt, bezit men op de meest ultieme
en radicale wijze, bij zoverre dat men voorgoed onmogelijk maakt dat
een ander wat ik bezit nog zou afnemen. Zo bezit de mens ook de na-
tuur: alles moet wijken voor zijn overheersings-, bezits- en vernieti-
gingsdrang" (id., p. 79).

Wat het boek van Decorte bijzonder maakt, is dat hij kristalhelder laat
zien, dat de drie grote problemen van onze hedendaagse cultuur, de be-
wapenings- en geweldsproblematiek, het armoede- en uitbuitingspro-
bleem en de milieuproblematiek gevolg zijn van een volkomen ratio-
nee[ handelen van de mens binnen het antropocentrische paradigma.
Door een vergelijking to maken met de even volkomen rationaliteit van
de heksenprocessen binnen het middeleeuwse paradigma van weten-
schappelijkheid en rationaliteit laat hij tevens zien, dat rationaliteit op
zich geen argument is, maar altijd binnen een paradigms van of visie
op de werkelijkheid zijn zin krijgt. Dat leidt bij hem, in navolging van
Levinas, tot een pleidooi voor een verschuiving van een egologische
naar een altruistische ethiek en een vervanging van een paradigma dat
vrede beschouwt als een politiek produkt door een relationele benade-
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ring van politieke problemen. Dat zou een wezenlijke dialoog over de
grote problemen mogelijk moeten maken.

Arendt en Decorte laten in hun analyses duidelijk zien, dat onze cul-
tuur en wereldbeeld op een moreel wankele basis berust. Dat maakt het
problematisch om de humaniteit van het menselijk bestaan to verzeke-
ren. Waar de waarde van het menselijk bestaan wordt gefundeerd in
een economische reductie van dat bestaan en alle sectoren van het le-
ven, zelfs de meest intieme, zich naar dat economisch paradigma gaan
schikken, is het bijzonder moeilijk om de menselijke maat vast to hou-
den. Waar alles moet groeien, groeien de problemen wellicht nog het
hardst. Het enorme geweldprobleem in de huidige wereld is daar een
onmiddellijke illustratie van. Mensen zijn wellicht niet gewelddadiger
dan in vroegere tijden, maar de middelen en structuren van het geweld
zijn dusdanig gegroeid, dat de controle ervan het grote probleem is
geworden. Vanuit de ethiek van het eigenbelang is bijvoorbeeld nau-
welijks to beargumenteren, waarom sommige landen wel over atoom-
wapens moeten beschikken en andere niet.

De meest recente reactie op het wereldbeeld van de Verlichting is gele-
verd door het postmodernisme. Deze stroming in de filosofie is tot nog
toe de meest radicale criticus van onze moderne cultuur. Enerzijds lijkt
het ideeen to verkondigen a la Spengler. Evenals Spengler stelt het
postmodernisme namelijk, dat het verhaal van onze cultuur als een ge-
schiedenis van vooruitgang en ontwikkeling een constructie is van het
moderne denken. Maar dit wordt niet herleid tot een biologische meta-
foor. Het postmodernisme baseert zich op de metafoor van het verhaal,
ofwel de menselijke communicatie. Het verhaal is de grote voorweten-
schappelijke legitimatie van een wereldbeeld. Ons verhaal is dat van de
Verlichting, van de moderniteit en berust op de idealen van democra-
tie, vooruitgang en een zich geleidelijk steeds meer realiserende huma-
niteit. Onze gehele wetenschappelijk-technische cultuur wordt door
deze Verlichtingsidealen gelegitimeerd.

Volgens het postmodernisme is het probleem van onze cultuur niet al-
leen dat de huidige wetenschap zich geen raad weet met haar grenzen
en tegenstrijdigheden, maar dat haar voorwetenschapelijke basis on-
dergraven is. Het grote verhaal van de Verlichting heeft zijn universele
zeggingskracht verloren en zijn morele nederlaag geleden in de dicta-
turen van het nazisme en het marxisme en in de pseudo- rationaliteit
van de performativiteit van het moderne kapitalisme1Qj. Deze twee za-

143



ken hangen samen. Kennis en wetenschap zijn een taal van heersen, die
de wereld naar zijn metaforen probeert to herscheppen.

In zijn hoofdwerk Le differend probeert Lyotard een fundament voor
de wetenschap to zoeken in de taal. Hij doet dit via een analyse van het
probleem, dat de werkelijkheid van een gebeurtenis als Auschwitz al-
tijd door mensen ontkend kan worden. Auschwitz is een verhaal van
mensen en niet een realiteit, die bestaat los van mensen, die deze voor
waar houden en ervan willen getuigen. Dat is aan de ene kant de kracht
ervan: mensen hebben zo de verantwoordelijkheid wat gebeurd is door
to geven. Anderzijds biedt dit feit mensen de gelegenheid de betrouw-
baarheid van de getuigen to ontkennen. Lyotard lost dit probleem niet
op, hi j gebruikt het om de veelvormigheid en structuren van de taal to
analyseren in de hoop zo het probleem to verhelderen.
Voor Lyotard is werkelijkheid taalwerkelijkheid of discours. Daarmee
sluit hij aan bij de ontwikkelingen in de Franse filosofie van de jaren
'8011). Dat betekent dan wel dat ook de mens onderdeel van het discours
wordt en dat de menselijke subjectiviteit verdwijnt. Het lost als het
ware op in de structuren van de systemen en relaties die uit de taal zijn
opgebouwd. Voor het postmodernisme bestaat de wereld uit een groot
systeem van informatieve netwerken met hun eigen wetmatigheden.
Begrippen worden relationele begrippen, causale logica wordt vervan-
gen door relationele logica, waarin interacties en de feedback van het
systeem een grote rol spelen (Domenach, 1988, p. 109).

Daarmee besluit het postmodernisme de grote onderneming van de
twintigste eeuw, namelijk het ondergraven van de belangrijkste grond-
slag van ons moderne wereldbeeld. God was al als centrum verdwenen,
nu is het de beurt aan de mens12). In de technisch-wetenschappelijk
dromen van de systeemtheorie is de mens niet meer dan een onderdeel-
tje van de energieprocessen die het systeem in stand houden. Het sys-
teem wordt daarmee een algemene ontische realiteit met metafysische
pretenties13). De vraag is echter of de paradigmaverandering het pro-
bleem van de moderne wetenschap oplost, dat wetenschap zijn beteke-
nis niet in zichzelf kan funderen. Wordt onder het motto van tolerantie
en gelijkwaardigheid van de verschillende verhalen niet het kind met
het badwater weggegooid?
Habermas vindt van wel. Hij gelooft in tegenstelling tot de postmoder-
nen wel degelijk in een mogelijke maatschappelijke vooruitgang als
sociale evolutie met een normatieve inhoud. Deze moet, door zich in
vrijheid ontplooiende communicatieve processen, een antwoord bieden
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op de blinde dynamiek en het imperialisme van de verzelfstandigde
subsystemen economie en staat (Kunneman, 1985, p. 11 e.v.).

De Franse filosoof Finkielkraut formuleert het nog scherper. In een
bijzonder felle aanval op Levi-Strauss verwerpt hij diens relativisme:

In het proves tegen de barbaarsheid zetelt de Verlichting voor-
taan in de beklaagdenbank, en niet op de plaats die Leon
Blum of Clement Attlee als vanzelfsprekend voor haar reserveer-
den: die van openbare aanklager. Het doe[ blijft hetzelfde: voor-
oordelen uitroeien, maar om dat to bereiken moeten niet ande-
ren ontvankelijk gemaakt worden voor de rede, maar moet men
zelf ontvankelijk worden voor de rede van anderen. De on-
wetendheid is overwonnen zodra wij de cultuur waarvan wij de
hoeder zijn niet langer willen uitbreiden tot alle mensen, maar
defnitief afstand doen van haar algemene geldigheid; met ande-
re woorden, zodra de zogenaamd beschaafde wereld afdaalt van
haar hoge positie en met nederige luciditeit erkent dat zij zelf
ook door een van de vele varieteiten aan inlanders wordt be-
volkt. (Finkielkraut, 1988, p. 58).

Ook waarschuwt hij tegen het opgeven van de Rede, omdat dit het ein-
de betekent van de eigen verantwoordelijkheid van de mens. Wat over-
blijft is een gemanipuleerd wezen, dat voor elke boodschap open staat,
mits deze oppervlakkig is:

Genot - de postmoderne vonn van persoonlijk belang - is het
principe geworden dat het geestesleven regeert. Waar het op aan-
komt is niet meer om mensen tot zelfstandige wezens to maken,
maar om hun onmiddellijke verlangens to bevredigen, om hen
zo goedkoop mogelijk to vermaken. Het postmoderne individu is
een ongegeneerde kluwen van kortstondige en wisselvallige be-
hoeften geworden; het is vergeten dat vrijheid iets anders was
dan de macht om over to schakelen op een ander televisieka-
naal, en cultuur zelf meer dan het stillen van een aandrift.
(id., p. 119).

Een ethische uitweg?

Wat kunnen we uit al deze kritiek concluderen? En wat is de betekenis
van dit alles voor het vredesstreven van de mens? Heeft een en ander
ook nog consequenties voor vredesopvoeding?
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Om to beginnen wil ik stellen, dat de postmoderne verwarring niet al-
leen een filosofische of wetenschapstheoretische kwestie is. De cultuur-
crisis uit zich in vrijwel alle sectoren van de samenlevingen op deze
aarde.
Op het economische vlak zien we voortdurend hoe moeilijk het blijk-
baar is om de zaken in de hand to houden. Er is een tendens naar gro-
tere systemen om in de situatie van tot in het waanzinnige doorgevoer-
de concurrentie to kunnen overleven. Economie is al lang geen ant-
woord meer op de vragen die het leven of overleven stelt. Veeleer is
het andersom, economie creeert zelf de levensvragen die men van be-
lang acht. Deze vragen worden vervolgens door de reclame, inmiddels
zelf tot economische factor geworden, alom verspreid.
Op het culturele vlak zien we een zelfde beeld. Voorzover kunst een
spiegel is van de cultuur- en levensvragen van de tijd, zien we op een
overduidelijke wijze de verwarring van het leven uitgedrukt. Er is een
voortdurend zoeken naar nieuwe wegen, waarbij onder het parool van
originaliteit het proces van het zoeken zelf de norm is geworden.
Hetzelfde kunnen we zeggen van de politiek. De twintigste eeuw lijkt
vooral de eeuw to zijn die afrekende met oude politieke kaders. Nadat
de Eerste Wereldoorlog de wereld overhoop gooide14) werd de politieke
schikking van de wereld voortdurend op grote schaal gewijzigd. De
dekolonisatie na 1945 betekende op termijn het definitieve einde van
het Eurocentrische wereldbeeld. De feitelijke, zij het wellicht niet ge-
wenste vastlegging van de wereldsituatie in twee elkaar bestrijdende
machtsblokken is onlangs tot een einde gekomen. Wat rest is een we-
reld, die moet zoeken naar nieuwe ordenende kaders. In de huidige
wanorde krijgen geweld, nationalisme, racisme, antisemitisme weer alle
kans. De nieuwe wereldorde van de Amerikaanse president is al mislukt
voor ze ook maar enigszins begonnen is.

Met de religie ligt het verhaal ingewikkelder. De traditionele godsdien-
sten lijken zich nog niet to hebben hersteld van de klappen die zij heb-
ben opgelopen door het in wezen atheistische wereldbeeld van de mo-
derne cultuur, al ligt dit beeld op mondiaal vlak anders. In het voorma-
lige Oostblok speelt godsdienst een rol in landen als Polen en Tsjecho-
Slowakije, waar de Kerk een belangrijke rol had bij het verzet tegen
het communisme en in vele Derde Wereldlanden is zij een belangrijke
factor in de strijd tegen armoede en onderdrukking. Anderzijds is zij
in die landen maar al to vaak een dienstknecht van de onderdrukking
der armen en wordt kritiek op deze rol niet geduld, zoals de bevrij-
dingstheologen inmiddels weten.
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In onze westerse cultuur zijn er twee nieuwe varianten die aan invloed
lijken to winnen. Dat zijn allereerst de fundamentalisten, die zich ac-
tief verzetten tegen wat zij beschouwen als de hoogmoed van de mens
om zich de zeggenschap over het lot der schepping aan to matigen. Zij
preken een terugkeer naar een wereldbeeld, waar weer ruimte is voor
God en wijzen een aantal pretenties van de moderne wetenschap afl-').
Daarnaast zijn er de nieuw-religieuzen, die pleiten voor een nieuwe
spiritualiteit in allerlei vormen. Zij streven naar een verruiming van
het wetenschappelijk wereldbeeld door een beleving van de eenheid
van de schepping in al haar goddelijkheid. Nieuwe dimensies moet de
mens zich eigen maken door bezinning, meditatie en gezamenlijke vie-
ringen van belangrijke momenten in verbondenheid met de natuur.
Deze moeten de weg wijzen naar een betere toekomst. Deze stromingen
lijken bij de huidige jeugd goed aan to slaan, al is er naar mijn smaak
maar al to vaak sprake van wollige woordmagie en niet van werkelijk
spiritueel leven.

Uit de verwarring echter concluderen dat we moeten breken met onze
cultuur om een nieuw wereldbeeld to ontwerpen, waarin de wens naar
vrede eindelijk gerealiseerd zal kunnen worden, lijkt me een to snelle
en daardoor ook onjuiste weg. De huidige verwarring zal niet opgelost
worden door radicaal to breken met de huidige situatie, gesteld dat dit
al zou kunnen, maar juist door de huidige situatie vanuit zijn histori-
sche context to begrijpen, to wegen en vanuit dat begrip to zoeken naar
alternatieven met realiteitswaarde in de veranderende situatie.
Vanuit een dergelijke opstelling kunnen we het gelijk van de critici
onderschrijven, waar zij het humane gehalte van onze cultuur ter dis-
cussie stellen. De analyses van de problemen van onze cultuur, zoals de
bewapening (nog steeds) en de verspreiding van wapens over de gehele
wereld, de milieuverwoesting, de vele schendingen van de rechten en
waardigheid van de mens, de onrechtvaardige politieke en sociale
structuren in de wereld, de armoede, het nieuwe nationalisme etc. to-
nen overduidelijk aan dat onze cultuur een zinvol perspectief op de
toekomst is kwijtgeraakt. De vanzelfsprekendheid van geweld en ver-
nietiging is weliswaar niet nieuw, maar heeft de wereld van haar verle-
den beroofd. Het enige wat telt is het onmiddellijke nu. Zonder verle-
den kan echter ook geen richting aan de toekomst gegeven worden. Wat
er morgen zal komen is zo een lot, dat uit de lopende ontwikkelingen
uit het heden zal volgen.
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Zelfs de stelling van het postmodernisme, dat de vreselijke gebeurte-
nissen van deze eeuw niet maar toevallige aberraties waren van een in
wezen toch op humaniteit gerichte cultuur, wil ik nog wel onderschrij-
ven. Maar dan toch wel als een eenzijdige voorstelling van zaken. Onze
cultuur is een geweldscultuur, die ik gerust als een oorlogscultuur durf
to betitelen. Maar dat is niet het hele verhaal. Onze cultuur heeft ook
zeer waardevolle bijdragen aan de humaniteit van de wereld geleverd.
Democratie mag dan een onvolkomen politieke beslissingsvorm zijn en
ook nog voortdurend onder druk staan, zij is in de loop der geschiede-
nis wel het beste wat er op politiek terrein ontwikkeld is. Ideeen om-
trent de waarde van elk mens, zoals vastgelegd in de Universele Ver-
klaring van de Rechten van de Mens, in de Verklaring van de Rechten
van het Kind zijn een verworvenheid, die we zeker niet weg kunnen
gooien met noties omtrent het einde van de geschiedenislb). Het feit, dat
we een orgaan als de Verenigde Naties hebben, hoe onvolmaakt dat
orgaan ook werkt, is wel degelijk een verworvenheid van onze cultuur.
En tenslotte, ook de vredesbeweging met haar verhaal van de opdracht
tot een duurzame vrede als menselijke verantwoordelijkheid is een
onderdeel van onze cultuur, en zeker niet de slechtste. We zijn op een
punt in de geschiedenis aangeland, dat een humane toekomst alleen nog
maar mogelijk is als de waarden waar de vredesbeweging altijd voor
heeft gestaan worden gerealiseerd. De toekomst heeft een traditie no-
dig, een humane toekomst kan niet zonder een vredestraditie. De taak
van de vredesbeweging zal de komende jaren naast het appel op de
vredeswil van de mens en op de ontwikkeling van alternatieven voor de
geweldscultuur ook moeten bestaan uit het doorgeven van de op-
gebouwde vredestraditie.

De conclusie dat we het verhaal van de Verlichting nu maar geheel en
al als achterhaald moeten beschouwen, omdat er geen morele recht-
vaardiging meer voor is to vinden is zeker vanuit een perspectief van
de opvoeding niet acceptabel. Het feit dat de morele boodschap niet tot
werkelijkheid werd wil nog niet zeggen dat de morele boodschap niet
deugt. Veeleer kunnen we constateren dat het grote manco van de Ver-
lichting heeft bestaan uit een niet begrijpen van de enorme verschillen
in ontwikkeling van wetenschap en techniek enerzijds en de morele
structuren van de wereldsamenleving anderzijds.
Dat inzicht leidt echter tot de conclusie, dat vooruitgang in eerste in-
stantie een zaak van ethiek is geworden. Zonder ethische vooruitgang
zal de wereld niet veel toekomst hebben.
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Dat betekent ook een overwinning van een politiek die op een egologi-
sche ethiek is gebaseerd. Deze komt immers niet uit boven het gedeelde
eigenbelang waardoor democratie vooral een systeem wordt van een zo
gespreid mogelijk wantrouwen.
De wereld moet humaner worden">, door het werk van mensen. En het
beste in de mens is nu net niet de verzorging van het eigenbelang. Het
beste van de mens wordt zichtbaar waar hij zich op de ander richt en
voor de ander zorg heeft. Daarop zal de ethiek voor de toekomst ge-
bouwd moeten worden. In het gelaat van de ander, aldus Levinas, toont
zich het eigen menszijn in zijn diepste essentie. De erkenning van dit
gegeven doorbreekt het egologisch wereldbeeld en zal ruimte scheppen
voor de toekomst, omdat het ruimte schept voor de ander en het ande-
re.

Een onmogelijke boodschap? Op het gewone leefwereldniveau is het
dat zeker niet. De meest elementaire zorg voor de toekomst demon-
streert de mens, waar hij de verantwoordelijkheid op zich neemt kin-
deren, die als betrekkelijke vreemdelingen in de wereld verschijnen, in
de wereld in to leiden en naar hun toekomst to begeleiden.
Dat begeleiden naar de toekomst herinnert ons aan het verleden. Kin-
deren laten ons voortdurend omkijken naar het verleden dat wij zelf als
kind hadden en doen zo een voortdurend appel op de belofte die wij
toen waren. Kennelijk is dat voldoende om op het alledaagse niveau de
belofte van humaniteit, niet to vergeten. Als echter op dit niveau ieder
mens de moeite waard is, dan is het zaak om de belofte van de vredes-
traditie vast to houden.
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Noten

1. Deze transcendentie betrof evenwel niet alleen bet algemene doel van
de schepping. Ook de individuele mens kon gered worden, dat wil zeg-
gen toegang krijgen tot het eeuwig leven. Deze belofte is waarschijnlijk
de grootste kracht geweest die het Christendom bij zijn verspreiding
heeft geholpen. Zij biedt namelijk een perspectief van zingeving aan
het aardse bestaan, speciaal voor degenen die hier in de verdrukking
zitten. Ook Hannah Arendt wijst hierop: "Historically, it is more than
probable that the victory of the Christian faith in the ancient world was
largely due to this reversal, which brought hope to those who knew that
their world was doomed indeed a hope beyond hope, since the message
promised an immortality they never dared to hope for." (Arendt, 1958,
p. 314).

2. De term egologie ontleen ik aan Decorte, die de volgende omschrij-
ving geeft: In zekere zin kan men zeggen dat de centrale plaats die de
Bijbel in de middeleeuwse cultuur bekleedde, in onze cultuur (sinds de
17e eeuw) ingenomen wordt door het ik" (Decorte, 1989, p. 63).
Egologie is geen egoisme, maar wil zeggen: "dat het il, zoals de Bijbel
destijds, de waarheid bevat, en uiteindelijk de concrete gestalte bepaalt
die goed en kwaad, zonde en orde in onze cultuur zullen aannemen."
(id., p. 63).

3. Boerwinkel (1966) gebruikt deze term om aan to geven, dat de veran-
deringen in de moderne tijd eigenlijk steeds versnellende veranderin-
gen zijn. Daardoor is het proces uitgelopen op een breuk met eerdere
cultuurbelevingen. Vanuit dit gegeven pleit hij voor een openheid voor
de ander en het andere, omdat alleen deze openheid kan leiden tot
een dialoog om gezamenlijk de problemen van de moderne tijd aan to
pakken. Hij noemt deze openheid inclusief denken.

4. Een enkele keer worden de analyses van de Club van Rome nog aan-
gevochten en verwijt men de betreffende wetenschappers doemdenken.
Hierbij zal een rol spelen, dat de analyses grotendeels uitgaan van
bestaande gegevens, die soms al snel achterhaald blijken. De aarde
blijkt bijvoorbeeld over veel meer energie to beschikken dan in de
eerste rapporten werd aangenomen. Of dit echter de conclusies van de
Club van Rome fundamenteel ondergraaft, zoals de Amerikaan Julian
Simon stelt (De Volkskrant, 19 oktober 1991, Wetenschapskatern, p.
15), lijkt mij vooralsnog to voorbarig. Vol vertrouwen in het menselijk
aanpassingsmechanisme de kwaal als remedie aanprijzen, zoals hij doet
met de stelling dat ongelimiteerde bevolkingsgroei voor de toekomst
een groot goed is, lijkt mij een onderschatting van de problemen.

5. In de huidige pedagogiek wordt slechts zelden uitgegaan van een onge-
breideld vooruitgangsgeloof. We1 wordt nog regelmatig de mening naar
voren gebracht, dat moraliteit een cognitieve basis heeft en dat dus
weten aan de basis van bet geweten staat (o.a. Meijer, 1991).
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6. Voor Spengler lijkt het criterium voor dit oordeel to liggen in de aan-
vaarding van een geschiedenisopvatting die uitgaat van de driedeling
oudheid - middeleeuwen - nieuwe tijd: "Betrachten wir den historischen
Horizont Nietzsches. Seine Begriffe der Dekadence, des Nihilismus, der
Umwertung aller Werte, Konzeptionen, die tief im Wesen der abendldndi-
schen Zivilisation begnindet liegen and fir ihre Analyse schlechthin
entscheidend sind - welches war die Basis ihrer Formulierung? Romer
and Griechen, Renaissance and europdische Gegenwart, einen fluchtigen
Seitenblick auf die (mifverstandene) indische Philosophie eingerechnet,
kurz: Altertum - Mittelalter - Neuzeit. Daruber ist er, streng genommen,
nie hinausgegangen and die andern Denker der Epoche so wenig wie er. "

7. De wijze van werken van Spengler doet enigszins denken aan de meta-
bletische aanpak die Jan Hendrik van den Berg later propageert. Hij
legt min of meer 'logische' koppelingen tussen verschijnselen die we
over het algemeen niet of alleen in de tijd koppelen, zoals tussen diffe-
rentiaalrekenen en het dynastieke staatsprincipe van Lodewijk de
Veertiende, tussen de antieke staatsvorm van de Griekse polis en de
euclidische meetkunde, tussen het ruimteperspectief van de westerse
olieverfschilders en de overwinning van de ruimte door trein, luidspre-
ker en afstandswapen, etc. Ook is er een overeenkomst in de enorme
kennis van historische feiten en een zeker 'anekdotisch' gebruik ervan.

8. In haar voortreffelijke biografie over Hannah Arendt schetst Elisabeth
Young-Bruehl de invloed van Heidegger op het denken en doen van
Arendt in haar studentenjaren. Zij citeert Arendt zelf, als deze ter
gelegenheid van Heideggers tachtigste verjaardag schrijft: 'Das Ge-
nicht, das sie (de studenten, L.V.) nach Freiburg zu dem Privatdozenten
and etwas spdter nach Marburg lockte, besagte, daf3 es einen gibt, der die
Sachen, die Husserl proklamiert hatte, wirklich erreicht, der weiss, daf3
sie keine akademische Angelegenheit sind sondem das Anliegen von
denkenden Menschen, and zwar nicht erst seit gestem and heute, sondern
seit eh and je, and der, gerade weil ihm der Faden der Tradition gerissen
ist, die Vergangenheit neu entdeckt.... Das Genicht sagte es ganz einfach:
Das Denken ist wieder lebendig geworden, die totgeglaubte Bildungs-
schdtze der Vergangenheit werden zum Sprechen gebracht, wobei sich
herausstellt daf3 sie ganz andere Dinge vorbringen, als man miftrauisch
vermutet hat." (Young-Bruehl, 1986, p. 91).

9. With the loss of tradition we have lost the thread which safely guided us
through the vast realms of the past, but this thread was also the chain
fettering each successive generation to a predetermined aspect of the
past." (Arendt, 1980, p. 94).

10. In Het postmodemisme uitgelegd aan onze kinderen probeert Lyotard
aan to tonen, dat deze verschijnselen niet slechts incidenten zijn of
uitwassen, omdat men het emancipatieverhaal van de Verlichting ver-
keerd interpreteert. Het gaat om een principiele kwestie: de terreur is
een noodzakelijk gevolg van of een directe reactie op dit Verlichtings-
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denken. Lyotards alternatief om de mens in dienst to stellen van de
complexificering teneinde to overleven (Lyotard, 1986, p. 96 ex.) lijkt
me nauwelijks humaner.

11. Een naar mijn mening schitterende introductie in deze ontwikkelingen
biedt het boek van Jean-Marie Domenach Denkroutes naar de eenen-
twintigste eeuw (Kampen, 1988, oorsp. 1981 en 1987). Deze behandelt
hoe onder invloed van het structuralisme de synchronie het won van de
diachronie, waardoor geschiedenis veranderde in hedendaagse inter-
pretatie van verschijnselen uit het verleden (p. 45 e.v.). Daarmee wordt
alles discours, er is geen natuur meer (p. 68). Domenach constateert,
dat het discours daarmee als het ware een metafysische status krijgt,
waarvan mensen zich alleen kunnen bevrijden door zich to onthechten
en een "engel" to worden.(p. 68). Dat is echter het einde van het auto-
nome menselijk oordeel. Domenach vermoedt de oplossing uit de
postmodern problematiek door een herintegratie van wetenschappe-
lijk en metafysisch denken: "Op een dag zal een metafysisch denken dat
buiten modes om bestaat, in aanraking komen met de wetenschappelijke
problematiek. Daarom moet er eerst een filosofie bestaan, als die ooit de
wetenschap weer moet integreren. Daarom moet sociaal onderzoek ge-
koppeld blijven aan het wezen van de mens, in plaats van dat het losge-
maakt wordt, zoals dat gebeurt onder invloed van de natuurwetenschap-
pen. Dat nil zeggen, dat dit onderzoek pardoes in het diepst van de af-
grond, het zelfbewustzijn, geplaatst dient to worden, waardoor het moge-
lijk is volstrekt modem to blijven en toch aan de val van de modemiteit
to ontsnappen." (p. 162).

12. Ook Alain Finkielkraut (1988) komt in zijn heftige essay De ondergang
van het denken tot deze conclusie: In de twintigste eeuw is het niet lar-
ger God maar de mens zelf die ter discussie komt to staan bij de her-
nieuwde ontdekking van de samenlevingen zonder schrift." (p. 64).
Domenach ziet de zaak ingewikkelder. Enerzijds constateert hij in na-
volging van Nietzsche, dat de dood van God de mens uiteindelijk van
zijn wetenschappelijk verantwoorde humane orientatie berooft (p. 66)
en ziet hij grote gevaren voor een nieuw totaliteitsdenken onder in-
vloed van de dictatuur van de systeemtheorieen. Anderzijds constateert
hij, dat er ook pogingen zijn om terug to keren naar een godsdienstige
orientatie: Clavels plan is eenvoudig. Hij wil, op basis van de arbeid
die geleverd wordt om idolen to deconstrueren, aantonen dat alleen
het geloof in God `de mens [kan] garanderen waar filosofie en weten-
schap hem niet van kunnen verzekeren [...], zijn bestaan'. Kortom, de
hedendaagse atheisten hebben de weg opengelegd door het humanis-
me en zijn idool: "het redelijke en overheersende subject dat Descartes
aan de einder van de modeme wereld geplaatst heeft, met dynamiet uit
de weg ruimen. Bedankt, Foucault! De mens is dood, leve God!" (p. 72).

13. In een bespreking in het Wetenschapskatern van De Volkskrant van 2
november 1991 van het boek Great Mambo chicken and the Transhu-
man Condition van Regis laat Martijn van Calmthout zien hoe een sys-
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teemtheoretische uitwerking van de fysica uitloopt op een metafysisch
streven: "Analoog zou de mens zelfs kunnen streven naar een postbio-
logisch bestaan. Dat idee voert terug op Friedrich Nietzsche, die in 1883
schreef dat de mens iets is om to overwinnen. Alleen kon die Duitse filo-
soof niet vermoeden dat overmoedige natuurwetenschappers een eeuw la-
ter zouden voorstellen dat to doen door persoonlijkheden net als bits en
bytes weg to schrijven naar computergeheugens (....... )"
"(..... ) waarom zouden we eigenlijk per se materieel door het eeuwige
leven willen gaan als toch alleen de infom:atie er toe doet? Is al die
kwabbige, natte materie ergens goed voor. En waarom zouden we in de
buurt van de planet aarde blijven?"
"Waanzinnige vragen, dat is duidelijk, en Regis schrijft er met exact de

juiste ironie over. Maar de lezer blijft twijfelen tussen hilariteit en serieuze
aandacht. De wenken voor een verbeterde schepping blijken vaak veel
dichter bij de alledaagse natuurwetenschap to liggen dan de meeste se-
rieuze beta's zullen durven toegeven. Regis laat overtuigend zien dat er
geen scherpe grenzen tussen science en science fiction zijn zodra je aan-
neemt dat er niets meer is tussen hemel en aarde dan wat moleculen en
een snufje infommatica."
Het gaat mij niet om een oordeel over deze geseculariseerde eeuwig-
heid, wel om de constatering dat deze gedachten leven en passen in
het uit de wereld gooien van de mens.

14. Het was vooral deze oorlog die de idee van een stabiele en rechtvaar-
dige wereld ondergroef, en daarmee een verandering van het politieke
wereldbeeld bewerkstelligde, zoals Barbara Tuchman aangeeft in haar
boek De trotse toren.

15. Ik denk daarbij aan zaken als de onmogelijkheid om vanuit het weten-
schappelijk wereldbeeld de zin to verklaren van een aantal menselijke
zingevingsproblemen. De An van het leven, van de pijn, van het on-
recht in de wereld, het zijn ontoegankelijke terreinen, zelfs voor een
op humaniteit gebaseerde wetenschap die het menselijk geluk zegt na
to streven. Ook in morele kwesties kan de wetenschap soms verhelde-
ren, maar komt voor een grens to staan.

16. Het is mij een raadsel waarom dit soort ideeen zoveel aandacht krijgt,
waar er nog zoveel to doen is voor de mens om wereld en leven voor
zovelen enigszins in de richting van een grotere menswaardigheid to
krijgen. Slogans als 'De nieuwe wereldorde' (overigens al voor de
zoveelste keer na een oorlog gebruikt) en 'Het einde der geschiedenis'
zijn naar mijn mening arrogante claims om zichzelf een historisch ar-
chimedisch perspectief toe to dichten. Ze passen wel in een postmo-
dern politiek klimaat.

17. Uiteraard bedoel ik hiermee meet, dat de wereld alleen maar vanuit het
perspectief van het menselijk nut gezien moet worden. Het loskomen
van een egologische benadering betekent niet alleen een zich richten
op de medemens, maar eveneens op natuur en wereld. Ook deze zul-
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len op een menswaardige wijze moeten worden benaderd. Wereld en
natuur hebben namelijk eigen rechten, maar deze zullen door de mens
bevestigd en gerespecteerd dienen to worden.
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Discussie
Voorzitter Ciel Verhoeven

Vraag
Ik denk dat men in bet onderwijs en in de opvoeding een soort opti-
misme moet postuleren tegenover kinderen. Als men er van uit gaat dat
we ten onder gaan hoef je ook niet veel op to voeden. Ik vraag mij
echter als opvoeder af: waarmee moet ik kinderen toerusten?
Is dat bijvoorbeeld met beter gedrag? Gedrag waarvan wij hebben
vastgesteld dat bet bijdraagt aan een betrouwbare toekomst en een
duurzame ontwikkeling.
Is bet misschien betere zelfcontrole, dat wil zeggen kinderen de mecha-
nismen aanreiken waarmee zij op hun eigen gedrag kunnen reflecteren
en dat eventueel kunnen corrigeren? Is bet misschien bet verbeteren
van de kwaliteit van de ethische argumentatie in bet onderwijs zodat
leerlingen zin en onzin in ethische argumentaties van elkaar leren on-
derscheiden?
Dat waxen enkele gedachten die bij mij opkwamen maar misschien stelt
u zich daar andere dingen bij voor.

Lennart Vriens
Ik denk dat hetgeen u genoemd hebt inderdaad heel belangrijke dingen
zijn. Als ik bet heb over vredesopvoeding, dan gaat bet niet zozeer on-
middellijk om een soort controle over bet gedrag van degenen die door
je worden opgevoed. Ik denk dat opvoeders heel veel invloed hebben
op kinderen. Als je bet naar bet onderwijs kijkt, dan gaat het er denk
ik vooral om kinderen oordeelvaardig to maken over wat de consequen-
ties van hun eigen gedrag kunnen zijn.
U hebt een belangrijk punt genoemd: de kwaliteit van de ethische ar-
gumentatie. Ik denk dat we op dat gebied nog heel wat zouden kunnen
doen. Als je dat bewust als een doelstelling van je opvoeding zou ne-
men, moet je kinderen niet alleen met ethische verhalen lastig vallen,
maar moet dat ingebed worden in een opvoedingsklimaat waarin kin-
deren merken dat zoiets nageleefd kan worden.
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Aan de andere kant heb ik ook het idee dat een stukje zelfcontrole heel
verhelderend kan zijn als je als mens met agressie to maken hebt. Je
krijgt dan in ieder geval meer inzicht in wat je eigen drijfveren zijn.
Een ding wil ik hier overigens wel bij zeggen: ik hoop niet dat wat ik
naar voren breng wordt opgevat als een eis dat alles ethisch tot in de
puntjes uitgedacht en in woorden gevat moet worden. Ik denk dat er
een heleboel regels in onze samenleving zijn die tot ethische problemen
worden verklaard en die dat naar mijn idee maar zeer ten dele zijn. Ik
denk dat je wat dat betreft onderscheid moet maken tussen het werke-
lijk mensen op hun persoonsdimensie aanspreken, en dingen die je
eenvoudigweg moet regelen omdat je met een heleboel mensen in de
samenleving leeft en omdat we allemaal weten dat we nooit volmaakt in
ons gedrag zullen worden. Het is waarschijnlijk niet een volledig ant-
woord op uw vraag maar........

........nee, want uw beaamt een aantal hypothesen die ik er zelf bij had,
maar ik heb het gevoel dat u er meer lading in legt. Misschien moet ik
de vraag wat abstracter stellen: kunt u een omschrijving geven van uw
begrip van ethische vooruitgang?

Lennart Vriens
Dat is inderdaad een vraag die niet zonder meer to beantwoorden is.
Zij is namelijk op verschillende niveaus to beantwoorden.
Wat naar mijn mening belangrijk is - maar dat is dan ten dele mijn
verantwoording als pedagoog, ten dele als wetenschapper - is de ethiek
van het politiek handelen. Ik heb het idee dat op het gebied van de
wereldpolitiek, bijvoorbeeld daar waar het gaat om problemen als be-
wapening en milieuverwoesting, de ethische kant van de politiek een
zeer geringe rol speelt.
Verder kun je als opvoeder op het persoonlijke vlak dingen doen waar-
door kinderen merken dat dat niet zomaar gedaan wordt en dat daar
een wereld van ideeen achter zit. Die invloed is echter niet rechtstreeks
en ook niet vanzelfsprekend, maar dat wist ik als pedagoog ook wel.
Als je kinderen opvoedt dan weet je dat zij uiteindelijk tot een eigen
leven opgevoed worden en dat ook zelf in handen moeten gaan nemen.

Vraag
Ik krijg de indruk als ik de lezingen hoor dat wij mensen een soort zijn
die onze vaardigheden moeten ontwikkelen, onze onhandigheden moe-
ten afleren en - heel aardig - met elkaar moeten delen. Maar waarom
eigenlijk? Om in stand to blijven als dieren van een hogere soort?

156



Ik vraag mij of vanuit welk mensbeeld hier wordt gedacht? Wie is de
mens, wat doet hij en waar gaat hij heen?

Lennart Vriens
Dat is natuurlijk een puur existentiele vraag en tevens het grote raadsel
van het menselijk bestaan. Daar zijn diverse antwoorden op gegeven en
ik denk dat wij vanuit ons mens-zijn daar nooit een definitief ant-
woord op kunnen geven. Dat is een van de dilemma's waar je als mens
voor staat: dat je altijd in een beperkt kader leeft, een beperkte visie
op de tijd, op de wereld hebt en in een situatie geworpen bent. Je hebt
jezelf niet geboren laten worden - je moet er maar mee leven. Wat is
dan je houvast? Welnu we hebben niet zoveel houvast als we het puur
vanuit de wetenschap bekijken.
Wat ik echter wel naar voren wil brengen is dat als je het criterium van
humaniteit uit het oog verliest - en humaniteit kun je niet alleen op
jezelf betrekken maar heeft ook to maken met je medemens; heeft to
maken met de ander die je ontmoet; heeft to maken met de omstandig-
heden waarin je leeft - dan ben je compleet stuurloos. Het is niet zo-
veel, maar de enige humane wi jze om met die onzekerheid om to gaan
is naar mijn mening kijken waar de eigen verantwoordelijkheid ligt.
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Paneldiscussie
Voorzitter Rob Aspeslagh

Vraag
Ich habe leider nicht Ihren ganzen Vortrag gehort. Aber was ich gehort
habe, hat mich sehr interessiert. Und das wichtigste war fur mich, daB
sie sagen: wir brauchen eine radikale Demokratie. Ich kann mir dabei
etwas denken. Ich meine, daB unsere eigene Demokratie sehr grole
Fehler hat. So ich mochte gern, dal sie etwas mehr sagen uber das
Konzept der radikalen Demokratie.

Rolf Huschke-Rhein
Der Mensch ist nicht fertig, die Anthropologie ist noch nicht fertig and
die Demokratie ist such noch nicht fertig.
Ich denke, daB die dringendste Aufgabe darin besteht, eine radikale
Demokratie zu machen mit einer radikalen Gleichheit, radikal gleichen
Rechten, was nicht heist, mit denselben Rechten, and daB wir das ler-
nen mussen. Wir haben immer in der Friedensbewegung gesagt, dal es
sich an der Rustungsfrage zeigt, daB wir keine Demokratie haben.
Denn die Umfragen haben alle ergeben, daB in der BRD mehr als 50%
der Leute gegen die Atomraketen waren, and trotzdem gibt es eine
Moglichkeit, daran vorbei zu regieren, die elementaren Interessen des
Volkes zu milachten. Das kann nicht der Endzustand der Demokratie
sein.

Insofern sind die Friedensaufgaben, die Friedensbewegungen auf die-
sen Weg verpflichtet and wer sonst noch mitmacht - wir haben mit
Kommunisten zusammengearbeitet, mit radikalen Christen, in der Ur-
christenheit gab es eine radikale Demokratie, and dazu gehort auch,
daB wir teilen konnen, daB wir die Arbeit teilen and unseren Besitz.
Solange wir das nicht konnen, auch nicht mit unseren Herzen, weil uns
these Gedanken erschrecken, haben wir von Demokratie nichts ver-
standen and keine humane Zukunft zu bieten.
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Vraag
Sie haben gesagt, daB wenn Sie ihren Vortrag geschrieben haben in
Polen habe ich gedacht was da in Holland so wichtig ist, and die Leute
dort stellen das in Frage. Wie ist es moglich! Haben Sie dazu noch etwas
zuzufugen?

Ija Lazari-Pawiowska
Ich habe an vielen (westlichen) Kongressen and Konferenzen teilge-
nommen. Aber das waren von Ethikern and Philosophen organisierte
Kongresse, denn ich gehore dem Fachbereich der Philosophie an, and
im Rahmen der Philosophie befasse ich mich mit Ethik. Vielleicht ist
das der Grund meiner Uberraschung, meines Staunens, weil ich eigent-
lich mit Pidagogen weder in Polen noch im Ausland zusammenkomme.
Ich habe noch nie an einer Konferenz mit dem Thema Friedenserzie-
hung teilgenommen. Vieles hat mich hier uberrascht. Manches habe ich
schon angedeutet and das will ich jetzt nicht wiederholen. Sogar das
Wort Frieden wurde hier so anders verstanden, als ich es gewohnt bin
and als ich es als sinnvoll finde. Zum Beispiel: daB Frieden soviel wie
Anerkennung der Autonomie des Menschen bedeutet. Obwohl ich mich
naturlich auch fur die Anerkennung der Autonomie des Menschen
engagiere, ist das fur mich eine neue and nicht akzeptabele Auffassung
von Frieden. Die Anerkennung der Autonomie des Menschen ist hoch-
stens ein Friedensfaktor, offensichtlicher aber ein Faktor, der zur To-
leranz fuhrt. Diese neue Definition von Frieden ist weft davon ent-
fernt, was der einfache Mensch unter Frieden versteht.

Meine Auffassung ist ganz nuchtern and minimalistisch. Sie bezieht
sich in erster Linie darauf, was Menschen in der Geschichte als Gegen-
satz vom Krieg verstanden haben. Ich weif3, daB es viele weitere Kon-
zepte von Frieden gibt, doch will ich bei der Friedenserziehung an die-
sem Minimalbegriff festhalten. Es handelt rich in erster Linie darum,
daB Menschen ihre Konflikten - and Konflikte gehoren unausweich-
lich zum gesellschaftlichen and politischen Leben - ohne Blutvergiefen
austragen and losen. Darum handelt es sich doch. Ich gebe zu, daB es
noch um viele andere sehr wichtige, sehr wertvolle Sachen geht. Bei
der Friedenserziehung handelt es sich aber vor allem darum: Menschen
mussen lernen BlutvergieRen zu vermeiden. Ich glaube daf3 Menschen -
statistisch gesehen - beeinflussbar sind. Im Guten and im Bosen. Wenn
ich daran nicht glauben wurde, wire fur mich eine andere soziale Rolle
angemessen. Ich glaube, daf3 es unser Verantwortungsbewuttsein for-
dert, Menschen nach Moglichkeit so zu beeinflussen, da13 sie den Krieg
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immer als ein Ubel bewerten and ihn nicht verherrlichen. Das ist eine
Minimalforde rung. Daruber habe ich schon gesprochen.

Im Konzept des Friedens hat sich nach meiner Meinung im Verlauf der
Geschichte eigentlich nichts geandert. Es gibt hier kaum etwas Spezifi-
sches fur die Zeit der sogenannten Postmoderne. Was rich geandert hat
betrifft zwei Faktoren. Erstens: wegen der technischen Errungenschaf-
ten sind die Folgen der Kriegsfuhrung heute unendlich verheerender
als in fruheren Zeiten. Zweitens: es sind neue Grunde von Konflikten
entstanden and es entstehen immer neue Grunde, die zu blutigen Au-
seinandersetzungen fuhren konnen.

Zum Schlul3. Es gibt viele anthropologische Hypothesen and Theorien
die die Natur des Menschen betreffen. Daf sich die Anlage des Men-
schen zur Aggressivitat in Form vom Krieg manifestieren muf, ist
doch durchaus keine besser begrundete Theorie als die ihr entgegen-
gesetzte. Nichts ist sicher. Der Mensch ist eigentlich trotz aller Erfah-
rungen and Forschungen in vieler Hinsicht immer noch ein Geheimnis.
Theorien sind besser oder slechter begrundet, aber keine ist ganz si-
cher. Darum stehe ich vor einer Wahl, and als Ethikerin wahle ich die-
se Theorie, die mir sympathischer ist, die einen Grund gibt fur positi-
ves, optimistisches Handeln.

Ich habe uber Toleranz gesprochen. Manche haben den Wert der Tole-
ranz bezweifelt. Ich vertrete die Uberzeugung, data negative Toleranz
eine wichtige Tugend ist. Viele Konflikte sollen and konnen vermieden
werden indem wir das, was uns nicht gefallt erdulden. Anders geht es
nicht. Auch ist die positive Toleranz eine wichtige Tugend. Demokratie
ist ohne wohlwollende Anerkennung des Pluralismus, der Unterschiede
zwischen Menschen auf vielen Gebiete des Lebens einfach nicht denk-
bar. Statt Toleranz wurde Gestern Respekt vorgeschlagen. Respekt
auBert rich in der Aufnahme vom Dialog mit dem Andersdenkenden
and dem Andershandelnden. Sehr richtig. Als Bedingung wurde die
Dialogbereitschaft des Opponenten gestellt. Ich mochte hinzufugen,
daf wir um die Dialogbereitschaft des Opponenten manchmal erst rin-
gen mussen. Naturlich ist der so verstandene Respekt zu schatzen. Das
andert aber nach meiner Meinung nichts an dem Wert der beiden Arten
von Toleranz, von denen ich gestern gesprochen habe. Beide Arten von
Toleranz gehoren zu den wichtigen Faktoren in der Friedenserziehung.
Das mochte ich bekraftigen.
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Rolf Huschke-Rhein
Ich wollte zu Lennart sagen, dal ich es sehr interessant and sympa-
thisch fand, daB er moglicherweise die gefahrliche oder todliche oder
frustrierende Klippe des Postmodernismus umschifft hat and gesagt
hat: `Warum eigentlich?' Es gibt ja die Tradition der Toleranz, es gibt
die Tradition der humanistischen ethischen Werte. DaB man vielleicht
nicht nur fragt, was haben wir fur neue Probleme, sondern wie konnen
wir mit den guten alten Traditionen besser umgehen. Der Friedensbe-
griff, denke ich, ist mal weiter, mal enger, ich denke schon, daf wir
sagen: Frieden ist die Verhinderung von Krieg (das ware der 'negative
Friedensbegriff , wie wir mit der Terminologie der Friedensbewegung
sagen.)
Aber Frieden kann auch noch mehr rein, kann auch Freundschaft sein,
kann eben die Gemeinschaft rein zwischen Menschen, die das Gemein-
same entdecken and unterstreichen and nicht das Trennende. In sofern
sage ich: Frieden enthalt immer ein synthetisches, ein systemisches Ele-
ment, wir mussen uns vernetzen. Das ist auch ein Bild fur den Frieden
and zwar fur den positiven Frieden.

Vraag
Regelmatig heb ik het idee dat er een discrepantie bestaat tussen wat
pedagogen, voorgangers en predikanten vertellen en hetgeen er bij de
gemiddelde persoon in den lande leeft en wat vertolkt wordt door de
gemiddelde opvatting van de politicus. Die discrepantie is mijns inziens
nooit verdwenen. De bevolking - en ook de politici - lijkt voortdurend
in haar opvattingen achter de feiten aan to lopen. Waardoor komt dat?
Is dat een gevolg van betere kennis van zaken bij de een, of zijn de
anderen inderdaad nog wat'achterlijk' in hun opvattingen?
Helaas zijn we wel overgeleverd aan de opvattingen van degenen die
nog in het moment van gisteren leven. Is daar wat aan to doen?

Harry Kunneman
Ik geloof niet dat uw voorstelling van zaken klopt. Als je kijkt naar de
geschiedenis van praktische leerprocessen (zie bijvoorbeeld Habermas)
- processen waarin vooruitgang geboekt wordt in ideeen van gelijk-
waardigheid van mensen, respect voor de eigenheid van anderen enz. -
dan zitten die bijna altijd in marginale groepen: buiten de macht en
buiten de voorgangers. De voorgangers zijn over het algemeen degenen
bij wie je juist niet je oor to luisteren moet leggen als je ideeen met
een hoger moreel gehalte wilt zoeken.
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Je zou daarvoor eigenlijk moeten gaan kijken bij marginale groepen,
bij de vrouwenbeweging, 20 jaar geleden bijvoorbeeld, of misschien nu
bij degenen die - zoals Lyotard zegt - nog niet aan het woord zijn of
degenen die intuities en ervaringen hebben waarvoor de nu beschikbare
taal nog geen uitdrukkingsmogelijkheden biedt. Daar zit de dynamiek
en niet in de ronde woorden van de voorgangers........

........Ik denk dat we dan eerst moeten leren durven to zeggen dat we
het niet weten.

Harry Kunneman
Ik vind dat nu juist de vooruitgang waar wij nu staan. Dat we voor het
eerst onder ogen kunnen zien hoe ongelooflijk ingewikkeld de ontwik-
kelingsdynamiek van de mens, van de cultuur is en hoe weinig we nog
weten ten aanzien van dat wat we willen. Maar ik vind het toelaten van
die complexiteit een vooruitgang, en niets iets waar we heel droevig en
heel klein van hoeven to worden.

Opmerking
Wat mij gedurende deze twee dagen is opgevallen en naar mijn mening
de totale teneur van de verschillende voordrachten en de reacties daar-
op is geweest, is dat er eigenlijk nauwelijks sprake is van een militante
geest, een innerlijke bewapening. Wat ik hier om mij heen hoor is een
voortdurend terugwijken, het zich voortdurend terugtrekken in schul-
pen en het in een bepaalde zachte taal iets leggen wat in feite tegenover
een ongelooflijke agressiviteit komt to staan.
In de praktijk van het dagelijkse leven is de strijd voor vrede een strijd
en niet iets dat je zomaar vanzelf in de schoot geworpen wordt. We
moeten proberen strategieen to ontwerpen om door die agressie heen to
breken. Waarom zijn de vrouwen in een feministische beweging zo te-
keer gegaan? Omdat ze tegenover een enorme macht stonden. Zonder
dat hadden ze echter nooit een voet aan de grond gekregen.
Ik geloof dat we, met alle theoretische en filosofische achtergronden
die heel langzaam doorsijpelen in de maatschappij, met het probleem
zitten van wat doe ik nu eigenlijk praktisch met de dagelijkse proble-
men waar ik tegen aanloop en waarbij ik werkelijk wordt geconfron-
teerd met een bijna onbeweeglijke muur van weerstand waar ik door-
heen moet? Ik geloof dat dat een van de dingen is waarover we ons
misschien nog eens moeten bezinnen.
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Reacties uit de zaal
Ik denk dat het echt per persoonlijkheid verschilt of je al of niet mili-
tant bent. Het heeft helemaal niets to maken met de andere dingen die
u naar voren brengt. Ik geloof in de zachte krachten in de mens, in de
man zowel als in de vrouw. Daar geloof ik echt in.

Ik zou die uitspraak willen verbinden met een kritiek die bij mij op-
kwam naar aanleiding van wat Kunneman noemde als zijnde iets dat
nastrevenswaardig is, namelijk het toelaten van complexiteit. Ik denk
dat je als pedagoog mistast ten opzichte van kinderen als je denkt dat
je hen met complexiteit tegemoet kan treden. Ik denk dat het de op-
gave van pedagogen moet zijn nu om de complexiteit to vertalen in een
strijdbare strategie die het kinderen toelaat om die complexiteit to aan-
vaarden. Ik vind dat je kinderen meer geborgenheid moet geven dan
complexiteit en ik wil dat inderdaad op een strijdbare manier aan kin-
deren aanbieden. Hoe je dat moet doen weet ik niet maar ik weet wel
dat daarnaar gezocht moet worden door pedagogen.

Dat lijkt mij een vraag waar we ons zeker mee bezig zouden moeten
houden: hoe voeren we kinderen in die complexiteit van wat ze om zich
heen zien in? Maar dan ook weer gekoppeld aan de vraag of dat op een
strijdbare wijze zal moeten gebeuren of op een andere wijze. Eerlijk
gezegd weet ik niet zo goed wat het tegenovergestelde dan is van het
strijdbare maar, misschien weet Lennart het........

Lennart Vriens
Ik weet het ook niet, maar ik wil wel even een aanvulling geven op dat
strijdbare. Ik denk dat heel belangrijk is dat in ieder geval opvoeders
en mensen in de vredesbeweging een soort van innerlijke weerbaarheid
moeten hebben tegenover ideeen, tegenover tendensen waarvan zij dui-
delijk menen dat het de verkeerde kant op gaat.
Het is mijns inziens zaak in de opvoeding de instrumenten to ontwik-
kelen waardoor je die weerbaarheid ook politiek vorm kunt gaan ge-
ven, binnen de spelregels van (mogelijk) een radicale democratie.
Aan de andere kant denk ik dat (we hebben het niet voor niets gehad
over bescheidenheid in velerlei opzicht) een consequentie van beschei-
denheid is, dat we ook geduld moeten hebben. Ik bedoel dan niet ge-
duld in tolerante zin (alles dulden) - dat kan heel belangrijk zijn als
een ethische stellingname - maar ik denk ook geduld als standvastig-
heid en vastberadenheid om datgene wat je op het oog hebt to blijven
bevorderen, ook tegen alle weerstand in. Ik werk vanuit het idee dat
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het altijd beter kan en dat mensen die potenties hebben. Ik vind dat
belangrijk omdat ik geloof in mensen, omdat ik vanuit dat geloof hoop
heb en omdat ik genoeg van de mensen en van de wereld houd om to
proberen dat in de zin van handelen om to zetten.
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Slotwoord
Piet Dijkstra (voorzitter Vereniging Pedagogen voor de Vrede)

I

In het algemeen verwacht men van een slotwoord dat er een aantal be-
langrijke conclusies worden getrokken en dat de rode draad die door
het geheel is gelopen en de verbindingen die tussen de verschillende
lezingen hebben bestaan naar voren worden gebracht. Waarschijnlijk
zal ik u daarmee teleur moeten stellen omdat het hier geboden to com-
plex is geweest om met een aantal vaststaande, heel directe conclusies
to komen.
Toch wil ik een poging wagen tenminste een verbindende schakel uit
alles wat hier naar voren is gebracht to noemen. Ik moest daarbij den-
ken aan een boek over ethiek en moraal van de Amerikaanse schrijver
Bernard Williams. In de eerste paragraaf van dat boek staat een citaat
van Socrates luidende (ik citeer nu uit het hoofd): "de ethica die begint
met de vraag hoe de mens in de wereld staat". Ik denk dat dat een van
de dingen is die hier telkens naar voren zijn gekomen.

Ook de relatie van de mens tot de andere mens, en van de mens tot zijn
sociale en natuurlijke omgeving liep mijns inziens als een rode draad
door het geheel. Gesproken is over de spanningen die er tussen ver-
schillende cultuuropvattingen bestaan, over tolerantie, over het vraag-
stuk van de macht, over het verschil van mening betreffende de toe-
passing van het gebruik van geweld, over de empathische verhouding
van de ene mens tot de ander. Ook deze vraagstukken zijn telkens als
een rode draad door het geheel van de lezingen en van de discussies
gegaan. Ik denk dat een van de dingen, die we als opdracht voor ons
persoonlijk, maar ook voor de vredesbeweging als geheel, zouden mee
moeten nemen, is, dat wij ons moeten bezighouden met deze relationele
begrippen.

Het symposium zal u niet altijd het antwoord hebben kunnen geven op
een aantal vragen die bij u leven. Maar misschien is dat ook niet de
bedoeling van een symposium als dit. Ik herinner mij een boekbespre-
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king in Die Zeit waarin de vraag werd gesteld: `wat is een goed boek?'
Het antwoord werd door de recensent meteen gegeven: Ten goed boek
is een boek dat u aan het denken zet'. Ik hoop dat dit symposium in die
zin een goed symposium is geweest dat het u op vele gebieden aan het
denken zet.
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Vereniging Pedagogen voor de Vrede

Pedagogen voor de vrede is een onafhankelijke, niet aan politieke, kerke-
lijke of levensbeschouwelijke organisaties gebonden vereniging.

Zij stelt zich ten doel: de bevordering van vredespedagogiek en vredesop-
voeding in Nederland. Zij tracht haar doel to bereiken door het organise-
ren van manifestaties, themadagen, lezingen, uitgave van brochures, etc.
De activiteiten worden voorbereid in speciale werkgroepen, waaraan de
leden kunnen deelnemen.
De vereniging geeft ook een tijdschrift uit.

Correspondentie-adres:
Vereniging Pedagogen voor de Vrede (redactie)
Postbus 8227
Everhard Meisterlaan 51
3503 RE Utrecht
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Personalia

Prof. dr. L. Dasberg studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Am-
sterdam, waar zij in 1965 promoveerde op een onderwerp uit de middel-
eeuwse geschiedenis. Gedurende elf jaar was zij lerares geschiedenis bi j
het VWO en uurdocente cultuurgeschiedenis en geschiedenis van politieke
bewegingen aan de Gemeenschappelijke Sociale Academie to Amsterdam.
Van 1970 tot 1979 was zij als wetenschappelijk hoofdmedewerker voor
historische pedagogiek verbonden aan het Instituut voor Pedagogische en
Andragogische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Utrecht. In 1980
werd zij benoemd tot hoogleraar in de theorie en geschiedenis van stelsels
en stromingen in onderwijs en opvoeding aan de Subfaculteit Opvoedkun-
de van de Universiteit van Amsterdam.
In 1985 ging zij voor twee jaar naar Israel om een onderwijsproject to
starten in Jeruzalem in de Negev-woestijn. In 1987 nam zij afscheid van
de Universiteit van Amsterdam met een rede Pedagogiek als utopie; of
Terug naar de vooruitgang. Sinds die tijd woont zij in Israel in Jeruzalem.

Enige van haar publikaties zijn:
- Grootbrengen door kleinhouden als historisch verschijnsel (1975),
- Meer kennis, meer kans: Het Nederlands onderwijs 1843-1914 (1978

samen met J.G.W. Jansing),
- Het kinderboek als opvoeder (1980)
- Pedagogie in de schaduw van het jaar 2000 of Hulde aan de hoop (1980).

Prof. dr. I. Lazari-Pawlowska studeerde van 1945-1950 Filosofie en So-
ciologie aan de Universiteit van Lodz, promoveerde in 1962 op een proef-
schrift over de ethiek van Gandhi en is rinds 1971 hoogleraar Ethiek aan
de Universiteit van Lodz. Zij heeft circa 150 publicaties in verschillende
talen over ethische vraagstukken op haar naam staan.

Prof. dr. dr. R. Huschke-Rhein studeerde Muziek, Theologie, Psychologie
en Pedagogiek. Hij promoveerde in de Theologie en Pedagogiek. Was on-
derwijzer in het middelbaar onderwijs tot 1970. Is thans hoogleraar Alge-
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mene Pedagogiek aan de Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitat van
Bonn.

Prof. dr. L.J.A. Vriens studeerde in 1974 of in de schoolpedagogiek aan
de Rijksuniversiteit Utrecht met als bijvakken psychologie en statistiek.
In 1987 promoveerde hij in Utrecht op het proefschrift Pedagogiek tussen
vrees en vrede. Een pedagogische theorie over vredesopvoeding.
Van 1974 tot 1988 was hij als docent bij dezelfde universiteit werkzaam
bij de subfaculteit Pedagogische en Andragogische Wetenschappen. Vanaf
oktober 1988 is hij aangesteld bij de Vakgroep Onderwijskunde (Faculteit
Sociale Wetenschappen). In november 1990 is hij benoemd tot bijzonder
hoogleraar in de vredespedagogiek aan de Rijksuniversiteit Utrecht.

Dr. B. Levering is verbonden aan de Vakgroep Pedagogiek van de faculteit
Sociale Wetenschappen van de Universiteit van Utrecht.

Drs. M. Zwinkels studeerde Algemene Pedagogiek aan de Rijksuniversi-
teit Leiden en is thans werkzaam bij het automatiseringsbedri jf RCC in
Den Haag.

Dr. Th. G. Bolleman is voormalig medewerker van de Vakgroep Wijsge-
rige en Historische Pedagogiek van de Rijksuniversiteit Utrecht.

Dr. J.W. van Dijk is verbonden aan de Vakgroep Pedagogiek van de facul-
teit Sociale Wetenschappen van de Universiteit van Utrecht.

Dr. S. Miedema is als universitair hoofddocent werkzaam bij de Sectie
Algemene Pedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen.
Hij is (co-)auteur respectievelijk (co-)redacteur van een zestal boeken en
publiceerde vele artikelen in nationale en internationale tijdschriften en
boeken.

Dr. B. Rang is verbonden aan de Vakgroep Pedagogiek van de faculteit
Sociale Wetenschappen van de Universiteit van Utrecht.

Prof. dr. H. Kunneman is hoogleraar praktische humanistiek aan de Uni-
versiteit voor Humanistiek to Utrecht.

R. Aspeslagh is werkzaam bij het Nederlands Instituut voor Internationale
Betrekkingen Clingendael to Den Haag.
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Drs. G. Jacobs studeerde Algemene Pedagogiek aan de Rijksuniversiteit
Leiden. Zij werkt momenteel als zelfstandig pedagoog.

Drs. C. Verhoeven is pedagoog en voormalig bestuurslid van de Vereniging
Pedagogen voor de Vrede.
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