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STELLINGEN



I

De stelling van prof. Grundlach s.j. dat 'de economische medezeggenschap
(van de arbeiders in de onderneming) onverenigbaar is met het eigendoms-
recht zoals door de kerk geleerd, en met deszelfs fundamentele functie in de
volkshuishouding' en dat 'alleen op de mede-eigendom de medezeggenschap
kan berusten' veronderstelt een onjuiste opvatting omtrent de aard van de
onderneming, omtrent de verantwoordelijkheden daarbinnen en omtrent de
bron van het gezag daarin.

II

Het sociaal gezag is een zedelijk verschijnsel dat de sociale macht geestelijk
verheft, zuivert en aanvult; evenals de gehoorzaamheid  dit is  t.a.v. de onder-
worpenheid. Gezag en gehoorzaamheid dienen op eigen wijze aanwezig te

zijn  op de verschillende niveau's  van de groepen:   dat der spontane   een-

wording, der innerlijke structurering en der organisatorische superstructuur.

III

De sociographie die de concrete samenlevingsverschijnselen waarneemt en
systematisch beschrijft, en de sociologische theorie die samenlevingstypen

ontwerpt om de zin dezer verschijnselen te verklaren, zijn onderling van

elkaar afhankelijk.

IV

Om het vraagstuk stad en platteland te bestuderen volstaat men zeker niet

met een scheiding der gemeenten naar het aantal inwoners. Men zal - naar
inzicht en ervaring - een stedelijke en een plattelandscultuurindex moeten

opstellen om van daaruit te bepalen welke gemeente en in hoeverre zij stad

of platteland is.

V

Ten onrechte beweert dr. Cassianus Henzen o.f.m. dat de vakorganisaties

klasse-organisaties zijn en dat zij derhalve geen gerechte kiesorganen zijn voor
de besturen der publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, zoals de wet het stelt,

maar dat deze besturen moeten baseren op de functionele standen.



VI

Het is hoogst wenselijk dat het georganiseerd bedrijfsleven zelf, via de C.A.0.,
een gedwongen spaarregeling invoert voor ongehuwde, jeugdige personen,
die geen kostwinner zijn, zo zij boven een bepaald loonmaximum komen.

VII

Bij het zoeken naar een aangepaste juridische gestalte van de ondernemingen
heeft men rekening te houden met een viervoudig aspect dat voor juridische

vormgeving vatbaar is: de extern-organisatorische, de extern-commerciEle, de
intern-sociologische, en de intern-financiEle structuur; ook dient men hierbij
het eigen innerlijk doel der onderneming te onderscheiden van de doeleinden

der betrokkenen, of van dezer synthese.
(Mr. C. Romme: De onderneming als gemeenschap in het recht)

VIII

De mens vormt zijn persoonlijkheid door, op basis van zijn erfelijk-biologische
en -psychische praedisposities en onder impuls van zijn psychologische oor-
spronkelijkheid, sociale rollen te integreren. Deze rollen kunnen gemakkelijk
met elkander in strijd zijn, hetgeen een oorzaak van neurose kan worden.
Deze is te voorkomen, resp. te genezen door een der rollen centraal te stellen,

welke dan het spel der andere rollen leidt, of bij onverzoenbaarheid der rollen

uitmaakt, uit welke milieus men zich terugtrekken zal.

IX

De psychologische behandeling met therapeutische of heilpaedagogische

strekking, mag zich niet tevreden stellen met het verdraagzaam maken der

moeilijkheden, maar moet zich richten op de vrijmaking der zelfverantwoor-

delijke persoon. Daarom eist deze behandeling een psychologische kennis van

de gehele mens.



X

Bij een definitieve regeling van de administratieve rechtspraak in de publiek-
rechtelijke bedrijfsorganisatie verdient ter regeling van de geschillen met de

bedrijfschappen de hogere administratie - in casu een commissie uit de
S.E.R., hiermee door de wet belast - de voorkeur; ter regeling van geschillen
met productschappen echter heeft een aparte rechtbank, voor het merendeel
bestaande uit juristen, de voorkeur.

XI

Het argument voor de evenredige vertegenwoordiging, als zou dit het meest

rechtvaardige stelsel zijn, is niet steekhoudend.

XII

In de economische macht valt te onderscheiden: de exogene macht, welke
uit andere dan economische rationaliteit optreedt maar zich op het econo-
misch leven uitwerkt, en de endogene macht Welke uit de economische ratio-
naliteit zelf volgt. De laatste speelt vooral tussen de drie niveau's van het
economisch leven, te weten: het consumptieve   vlak, het bedrij fs-   en   het
sociaal-economisch leven. De bestudering van deze endogene economische
macht hoort wezenlijk thuis in de economische theorie.
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Dit heilzame procddd van het symbolisme
betekent een terechtwijzing voor de dwar-
se, voedsel voor de kleine en een verruk-
king voor de grote geesten.

St. Augustinus IIe Brief aan Januarius.
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Nu IX AAN U,
ILLUSTRE SENAAT DER KATHOLIEKE ECONOMISCHE HOGESCHOOL,
dit proefschrift ter beoordeling voorleg, past het mij U mijn oprechte
dank te betuigen voor de wijsheid, de wetenschap en de wetenschap-

pelijke geest, waarmee deze Alma Mater mij gevoed heeft.

Bijzonder naar U, hooggeleerde professor Weve, die mij in de ware
zin des woords een Magister zijt geweest, gaat mijn eerlijke dank uit.

Je reconnais avec grand plaisir que je dois beaucoup A M. Georges
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giques, qui fut largement appliqu6e dans ce volume.
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als mens. Hoe zou ik hier mijn moeder niet gedenken, aan wie ik alles
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INLEIDING

OPZET EN WEGEN

De opzet van de onderhavige studie is een verdere ontplooiing van de sociolo-
gie van het denken en weI door een bepaalde wijze van denken aan een socio-  '
logisch onderzoek te ondenverpen: de symbolieke denkwijze  nl., het kennen
via tekens, die heenwijzen naar een diepere werkelijkheid, welke nochtans min
of meer versluierd blijft. Deze eigenaardige denkvorm heeft al herhaaldelijk de
aandacht van wijsgeren en wetenschapsmensen geboeid; nooit  is  zij   tot  nu  |
toe sociologisch onderzocht. Bovendien is de sociologie van het denken ook
nog niet geheel tot klaarheid gekomen; misschien  dat het laatste hoofdstuk
van dit werk een voorbeeld kan vormen, hoe het denken waarlijk sociologisch
te onderzoeken is. Het zou onze hoogste verwachting vervullen, indien wij
hierbij iets mochten bijdragen tot een betere kennis van de menselijke samen-
leving; welke kennis toch altijd meer waard is dan die van de stof.
Een sociologie van het kennen is geen ken-critische studie; zij is eerst en vooral
sociologie, hetgeen betekent dat het symbolieke kennen in de samenleving en
krachtens de samenleving onderzocht wordt. Maar dit onderzoek eist reeds
meerdere voorstudies:  van de opbouw der samenleving  zelf,  van  de aard van
het symbool en die van het symboliek kennen, en de sociale aard van deze
beide verschijnselen. Hierbij kan ook niet voorbij gegaan worden aan tal van
illustere auteurs die reeds over de symboliek gedacht hebben. Zij zijn van een
grote verscheidenheid, maar leggen daardoor ook naar alle zijden de proble-matiek open, waarvoor een studie als deze zich gesteld ziet, een problematiek
die overigens fascinerend is voor ieder die ooit dit terrein betreden heeft.
Alvorens de studie aan te vangen, moeten wij enkele barricades opruimen,
barricades die opgericht staan op wetenschappelijke wegsplitsingen, maar diereeds in de ontwikkeling der wetenschappen vals bleken en een juiste voort-
gang verhinderden. Het is aanlokkelijk hieraan een apart hoofdstuk te wijden.
Laten wij minstens deze verlokking weerstaan, om het werk niet onnodig te
verzwaren. Deze dilemma's waren:
t.  De socioloog mag slechts sociale gehelen behandelen  en  niet de interper-
soonlijke verhoudingen (Durkheim, Espinas), of het tegendeel: er vallen geengehelen te behandelen, er bestaan slechts interpersoonlijke relaties of persoon-
lijke reacties  (L. von Wiese, Tarde, de 'Social Psychology' in Engeland en
Amerika, de meeste Behavioristen). - Dit dilemma is vals, want beide sociale
verschijnselen conditionneren elkander.
2. De socioloog moet zich afzijdig houden van de psychologie.- Hoewel deze
beide wetenschappen onderscheiden zijn, willen wij hier vaststellen dat geenvan beide haar object kan behandelen zonder behulp van de ander: elk sa-
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menleven is leven - denken, voelen, streven - en elk menselijk leven is ge-
borgen in en gevormd door de samenleving. Na een tijdelijke rigoureuze
scheiding zijn dan ook deze wetenschappen naar elkaar toegegroeid; in Ame-
rika van de psychologie naar de sociologie (van de Behavioristen via de theo-
rie van de'conditioned reponse'- Allport, Lundberg -, de theorie der rollen
- Mead -, Cooley, Dewey's plastische instinctenleer, Thomas en Znaniec-
ki's sociale wereld van zinvolle waarden, naar de psycho-analysten als Sulli-
van en Moreno, tot de anthropologen, Malinowski, Kardiner, Linton) ;  in
Frankrijk van de sociologie naar de psychologie, vooral in de collectieve

psychologie, zoals deze hier gesteld wordt naast de sociale psychologie (Durk-
heim via Mauss, Halbwachs, Lucien Levy-Bruhl tot de diepte-sociologie van
Gurvitch).
3. De socioloog zou zich afzijdig moeten houden van sociale wijsbegeerte. -
Nu zal de wijsgeer, indien zijn studie geen spel van begrippen wil blijven, het al
heel moeilijk kunnen stellen zonder, of slechts met een oppervlakkige, kennis
van de samenleving. Het wezenlijke afscheiden van het bijkomstige geschiedt
niet via een goedkoop inzicht, maar door een inzicht in alzijdige observatie
verworven. De socioloog stoot echter op werkelijkheden des geestes, die hij
onmogelijk duiden kan zonder het zijnsbegrip ervan verworven te hebben:

waardeopvattingen, morele overtuigingen, rechtsverschijnselen, godsdienstige
verschijnselen;  hoe wil hij  die als feiten verstaan en verklaren zonder precies
te weten wat waarde, moraliteit, recht, godsdienst en dgl. zijn?
Wij ruimen dus deze barricades op en zullen niet schromen de wegen van
psychologie en wijsbegeerte te betreden, wanneer dit nodig is. Hetgeen niet
beduidt dat wij ons niet als socioloog bij onze leest zullen houden. Het eerste
hoofdstuk zal deze leest aan inspectie onderwerpen.



EERSTE HOOFDSTUK

DESOCIALEKADERSDERSAMENLEVING

De eigenlijke sociologische benadering van de samenleving bestaat in de ana-
lyse uan het samenleuen, d.i. samendenken, -voelen, -handelen, in zzln inner-
lijke structurering: de uerschillende sociale kaders. Het is hierdoor dat de
sociologie zich onderscheidt van de andere sociale wetenschappen als econo-
mie,sociale  psychologie,rechtswetenschappen. Een sociologische studie uan de
symbolen zal zich ook hierdoor van een filologische, wijsgerige of een kunst-
leeT der symbolen moeten onderscheiden.
Sociale kaders zijn bepaalde, aan het samenleven immanente, vormen waarin
het menselijk samengaan in feite verloopt: het kanalenstelsel van het sociaal-
psychisch leven, of minder in beelden gesproken: de diepste grondtrekken van
het sociaal leven, waarmee de andere samenlevingsverschijnselen in vaste be-
trekking blijken te staan. Men kan ze nergens a priori uit af leiden, men kan
ze slechts vinden, ontdekken. Zij zijn een gegeven, zoals het psychisch leven
zelf. Sommige van hen schijnen universeel-menselijk, andere alleen eigen aan
bepaalde culturen, of zijn deze culturen zelf. Zij zijn ook de laatste een-
heden waarop de sociologie de sociale werkelijkheid kan terugbrengen. Dit
zijn niet de individuen en hun wil. Men verklaart ook een lichamelijk orgaan
niet door dit uiteen te leggen in cellen, en de cellen niet door ze te herleiden
tot atomen, want dan verklaart men net niet het wezenlijke dat de cel van het
atoom en het orgaan van de cellen onderscheidt. Zo is voor de sociologie het
sociale kader het oorspronkelijk gegeven. Zij zijn de determinanten, waardoor
de andere samenlevingsverschijnselen beinvloed worden, ofschoon deze op
hun beurt weer de kaders oproepen, doen verdwijnen of herscheppen.
Welke zijn deze kaders? Het is nu wel typerend voor de jeugd van de socio-
logie, dat de auteurs op dit kardinale punt sterk van mening verschillen. Dit
meningsverschil lijkt ons echter volkomen ongevaarlijk, het stimuleert om
telkens nieuwe bijdragen te leveren en niets bewijst dat op de dag van vandaag
de inventaris volkomen is. WeI lijkt ons een zeer belangrijke stap gedaan door
Gurvitch, die een schematisering, een indeling der verschillende kaders heeft
opgesteld, waarin veel, wat anderen vonden - en dikwijls als exclusief voor-
stelden - kan ondergebracht worden, en welke zelf weer een uitgangspunt
kan bieden voor verdere ontwikkeling.
Gurvitch kent dan drie grote groepen van kaders: de mikrosociologische, dat
zijn de verschillende wijzen waarop de personen in een geheel en door een ge-
heel gebonden worden; de differentieel-sociologische kaders, dat zijn de ver-
scheidene groepen als gehelen, en de z.g. globale maatschappijen als afgesloten
gehelen, of tijdvakken van cultuuruniversa. Deze opsomming van de drie
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typen van kaders geeft niet alleen een gradatie van klein naar groot, maar ook
van algemeenheid naar individualiteit. Het is nl. zo, dat de mikrosociologische
kaders steeds overal in ongeveer gelijke vorm voorkomen of kunnen voorko-
men, dat de verschillende typen van groepen zich minder vaak herhalen en
deze in hun verschijnen dikwijls verband houden met de cultuuruniversa, ter-
wijl de laatste zelfs veelal onherhaalbare eenheden, historische verschijnselen
zijn: een feodalistische maatschappij, een kapitalistische maatschappij genie-
ten geen universaliteit. Wel bestaat hier o.i. mogelijkheid tot het opstellen
van 'Ideal-typen'.  Geen der kadergroepen bestaat echter geisoleerd: de mikro-
sociologische vormen binden immers de mensen in het geheel, deze gehelen
zijn in de regel groepen, groepen leven weer in grotere historische cultuurge-
meenschappen. Men kan de bijzondere eigenschappen der mikrosociologische
kaders opsommen, door hun werking geisoleerd te denken en d66r te denken
in alle consequenties, maar het al of niet werkelijk optreden van hun eigen-
schappen zal veel afhangen van de cultuurwereld waarin zij in werkelijkheid
spelen. Bij de studie van een concreet sociaal verschijnsel moet daarom de
analyse dezer cultuurwerelden vooropstaan.

I. MAKROSOCIOLOGIE OF SOCIOLOGIE DER CULTUREN

Het onderzoek naar de cultuurwerelden is zeker het moeilijkst, wil dit wer-
kelijk wetenschappelijk geschieden en niet bestaan in een serie boutaden, het-
zij in overdreven optimistische, hetzij in overdreven pessimistische zin. Het
ontbreken   van een wetenschappel k apparaat   in deze, heeft dit terrein   tot

jachtgebied gemaakt voor allerlei would-be cultuur-'filosofen'. Het weten-

schappelijk onderzoek van culturen is wellicht nog het best geschied door de
ethnografen, die zeer beperkte cultuuruniversa voor hun rekening konden
nemen. Want, ofschoon wij spraken van 'cultuurwerelden', hangt hun groot-
te zeer sterk af van de beschikbaarheid van communicatiemiddelen, zowel
technische als mentale  (de taal). Zij kunnen dus zeer beperkt zijn en waren
vaak zeer klein, zoals op Zuidzee-eilanden en in nog zeer onontwikkelde
streken zoals Nieuw Guinea, Madagascar, Borneo, waar dan ook op het ogen-
blik de Amerikaanse anthropologen een nog te omvatten gebied vinden om
deze afgesloten cultuurwerelden met hun wetenschappelijke middelen te
bestuderen.
Maar wanneer een Indische, Chinese, Westerse, Latijns-Amerikaanse cul-
tuur, of zelfs reeds een Afrikaanse negercultuur ter sprake komt, dan heeft
men met zulke continentale afmetingen te doen, dat het wetenschappelijk in-
strumentarium niet meer toereikend is, en er bovendien binnen zulke werel-
den aanmerkelijke variaties kunnen ontstaan en in werkelijkheid bestaan.
Waarschijnlijk zal de sociologie hier nog lange tijd in de historisch-beschrij-
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vende phase moeten blijven, want tussen de studie der z.g. primitieve volkeren
en de beschrijvingen of pogingen tot typering der huidige Westerse samen-
leving ligt het terrein nagenoeg braak.
Van de typeringen der huidige Westerse wereld als cultuuruniversum en -sta-
dium kan men 66n gemeenschappelijke trek bij alle sociologen der diverse
oriEntaties vinden:  het is een cultuurwereld in overgang: overgang van kapi-
talistische naar communistische structuur bij Marx, overgang van Gemein-
schaft naar Gesellschaft bij T6nnies, overgang van concurrentie naar plan-
ning over geheel het cultuurgebied bij Mannheim en Burnham, een crisispunt
in de cyclische wenteling der culturen bij Sorokin, overgang van leven naar
techniek, van persoon naar massa-mens of hordemens bij taI van min of meer
pessimistische cultuurfilosofen en -sociologen als Spengler, Ortega y Gasset,
Huizinga en zeer onlangs nog Folliet. Bijna allen komen hierin overeen dat zij
onze Westerse cultuur typeren naar een grote disparaatheid tussen ver voort-
geschreden technisch kunnen, achtergebleven verstandelijk inzicht en een nog
primitief stadium van zedelijk willen. Het is echter zeker, dat in deze analyses
weinig exact wetenschappelijk werk steekt, al was het alleen maar door de
selectie der typerende feiten. Waarschijnlijk schuilen er waardevolle intuities
in, zo goed als dubieuze profetieEn.

Steinmetz. Slechts enkele schrijvers hebben zich gewaagd aan een inductieve
opbouw van typen van culturen. Een der merkwaardigste studies op dit ge-
bied is van de hand van Steinmetz in l'Annde Sociologique I898--I 899, geti
teld  'Classification des types sociaux'   (1) . Men vindt er allereerst een critisch
overzicht der tot dan toe gegeven indelingen. Hij zelf stelt daarna een in-
deling voor op een dubbele basis: het intellectuele peil en de economische  le-
vensvorm. Op het eerste beginsel deelt hij ze in in de maatschappij der oer-
mensen,  die der primitieven (associatief denken en animisme), het systema-
tisch-mythologisch tijdperk (welks typering sterk doet denken aan Comte's
theologisch tijdperk),  en het critisch-rationalistisch tijdperk. Deze indeling
maakt het geloof aan de vooruitgang en daarmee een bepaalde waardering al
te doorzichtig!  Op het economische, of beter het technisch indelingsbeginsel
spreekt hij over tien vormen in de bekende variaties van verzamelen, jagen,
vissen, sedentaire landbouw, nomadenherders, arbeidsverdeling, handwerk
en industrie. Het blijkt wel hoe deze indeling vooral vanuit het standpunt van
een ethnoloog geschiedde en volkomen ongeschikt is om de cultuurtypen als
verschillende kaders van het huidige denken en van de geestesverschijnselen
in het algemeen, te analyseren. Veel belangrijker lijkt ons dan ook zijn plan
een soort enquetelijst met twaalf vragen op te stellen en het antwoord daarop
in vele gesloten maatschappijen of landen - hij spreekt over I 000 tot I 500

(1) L'AnnEe Sociologique, III Ann6e blz. 43-I47·
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als 'ree(Is' zeer nuttig - te gaan onderzoeken. Met twaalf criteria - hij noemt
als voorbeelden: de economische organisatie, de familie, de sociale, de poli-
tieke organisatie, de godsdienst, het intellectueel peil, de eigendomsorganisatie
- zouden dan ongetwijfeld vaste correlaties gevonden kunnen worden. Maar
tijd en geld zullen wel altijd voor een dergelijke immense studie blijven ont-
breken; altijd in de veronderstelling dat de essentialia van de godsdienst,
de politiek enz. op een enquBtelijst beschreven kunnen worden!
In de jongste tijd hebben zich vooral twee, van oorsprong Russische, socio-

logen op dit terrein van cultuurtypering bewogen: Gurvitch die nog sterk een
historisch uitgangspunt nam, Sorokin die het eerst gewaagd heeft een on-
historisch-theoretische typering te ontwerpen.

Gurvitch. Nu is het merkwaardig dat Gurvitch in zijn laatste sociologisch
werk, zijn 'Vocation actuelle  de la Sociologie'   (1) de makrosociologie  in het
geheel niet behandelt, zodat dit werk als sociologie onaf is. Deze afwezigheid
is te verklaren uit zijn stellingen dat de globale maatschappijen of cultuur-
universa slechts objectief beschreven kunnen worden naar de hiErarchie der
daarin levende groepen, welke hiErarchie nooit stabiel is en zelf geen even-
wicht vertoont, omdat zij altijd conflicterende groepen insluit. Zo acht hij op
het ogenblik slechts een historische beschrijving meer mogelijk. In zijn 'Socio-
logy of Law' (2)  had hij wel, ten behoeve van de rechtsstudie, een typering
ontworpen, ofschoon deze sterk door het rechtscriterium beinvloed is. Als
typen van makroculturen noemt  hij  daar: de innerlijk verbrokkelde maat-
schappijen op magisch-religieuze grondslag, de homogene maatschappijen op
basis van het theocratisch-charismatisch beginsel, de homogene maatschap-

pijen op basis van de politiek-familiale groep, de half rationele, half mystieke
feodale maatschappijen, de meer gerationaliseerde maatschappijen op basis
van de stedelijke samenbinding, de geheel gerationaliseerde maatschappij op
basis van de territoriale staat en de autonomie der individuen, terwijl hij onze
huidige maatschappij typeert naar de desintegratie ener gewezen-centralis-
tische maatschappij in taI van verschillende, onderling conflicterende rechts-
eenheden, vooral de politiek-sociale rechtseenheid (de staat) en de econo-
mische maatschappij, en hierbinnen   weer de diverse belangengroepen;   zo
is de huidige maatschappij een 'pluralistic society'. Het is opvallend, hoe in
deze typering het structurele element (familiegroep, feodalisme, stedelijke en
staatkundige structuur) mede een belangrijke rol speelt om het verschillend
rechtsdenken te verklaren. Dit lijkt ons juist, maar het merkwaardige is, dat
Gurvitch zich verzet tegen Sorokins onderscheid tussen cultuur en maat-
schappij  ( = structuur) 'alsof de structuren zelf geen element van de cultuur
zouden zijn'. Ook dit verzet is juist, want innerlijke cultuur en maatschappe-

(1) P.U.F. 1949·
(2)  New York 1942, Chapter IV, blz. 257-287.
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lijke structuur bepalen elkaar over en weer. Maar - en dit ziet hij hier over
het hoofd - het is goed mogelijk dat de maatschappelijke vormen niet alleen
en niet primair door het rechtsdenken, maar b.v. door het economische leven
of door de religie worden bepaald, waarna deze vormen het rechtsdenken weer
beinvloeden. Het komt ons dan ook voor dat, om tot een meer van de historic
losstaande - ofschoon wel hieruit geabstraheerde- typering der culturen te
komen, wij aan het criterium van het rechtsdenken all66n niet genoeg hebben,
maar ook andere variaties in het oog zullen moeten vatten. Bovendien schijnt
het dat Gurvitch hier ook voor het recht  zelf twee criteria door elkaar haalt:
het waarderend rechtsdenken, dat de rechtswaarde ontdekt, en het politiek
rechtsdenken, dat het recht in zijn concrete gestalte schept, terwijl de kwestie
open kan blijven of er andere dan historische correlaties tussen beide denkvor-
men bestaan. Onder het waarderend rechtsdenken zouden wij dan b.v. willen
brengen: het magisch-mythisch, het theocratisch, het familiaal, het ratio-
nalistisch  en het democratisch denken. Onder het politiek rechtsdenken:  het
familiaal, het stedelijk, het feodaal, het staatsrechtelijk en het conflicterende
sociaal-rechtelijk denken. Van vaste correlaties tussen deze vormen van waar-
derend en politiek rechtsdenken zijn wij lang niet altijd overtuigd. In het
staatsrechtelijk denken kunnen bv. zeker tegelijk magische en theocratische
elementen optreden.

Sorokin. Van geheel ander standpunt heeft Sorokin (1) getracht een alge-
meen geldende typologie der culturen te ontwerpen en ernstig getracht hun
dynamiek, hun 'conjunctuur' te beschrijven. Wij moeten dan allereerst wijzen
op zijn onderscheid tussen wat hij noemt de materiale cultuur (de cultuur-
dingen), de gedragscultuur, en de ideologische cultuur (die van het kennen
en waarderen).  Bij zijn cultuurtypologie gaat hij  uit van de laatste. Hierin
maakt hij allereerst weer een onderscheid tussen z.g. 'totale culturen' en 'cul-
tuursystemen'. Beide  zijn  wat wij genoemd hebben: cultuurwerelden  of  glo-
bale maatschappijen, maar volgens Sorokin zijn de meeste cultuurwerelden
slechts 'totale' culturen, d.w.z. de verschillende sectoren der cultuur- weten-
schap, wijsbegeerte, godsdienstige, kunstzinnige, juridische, ethische, econo-
mische en politieke ideeEn, normen en waarden - zijn niet tot integratie
geraakt, maar leven ofwel langs elkaar heen (neutrale verhouding) ofwel
staan in onderling conflict (contradictorische verhouding). Een cultuur-
'systeenl' is een integratie van alle cultuursectoren tot een geheel, ontstaan
uit subordinatie of zinvolle co6rdinatie. De integratiebeginselen zijn bij hem,
wat wij zouden willen noemen: de 'eerste cultuurbeginselen' en hierin vindt
Sorokin drie typen, die elkaar in de historie steeds afgewisseld hebben, en die
in diepste wezen de ideologische en daarmee de gedrags- en materiEle cultuur

(1) Pitirim Sorokin, Society, Culture and Personality, Harper, New York, ,947·
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bepaald hebben. Zij worden getekend naar hun antwoord op de vraag: 'wat
is de echte werkelijkheid en de echte waarde', en zo onderscheidt hij hen -
in bijna onvertaalbare termen (1) - in 'sensate, ideational, en idealistic super-
systems of culture', wel te verstaan van de 'ideological culture'. De indeling
speelt rond verschillende criteria tegelijk:  al   of niet zintuiglijke,  al  of  niet
rationele, al of niet superzintuiglijke, al of niet superrationele werkelijkheids-
opvatting. De sensorische levensbeschouwing ontkent elke andere werkelijk-
heid en waarde dan die zintuiglijk waarneembaar is, waarbij de integratie
kan geschieden langs de weg van exacte wetenschappen. De mystiek-religieuze
(ideational) levensbeschouwing beschouwt als echte werkelijkheid het boven-
zintuiglijke en bovenrationele, terwijl het zintuiglijke en het verstandelijke
gelden als minder werkelijk, minder belangrijk, soms als illusie, ja zelfs als
bedrog. De ambivalent sensorisch-spirituele (idealistic) ziet de werkelijkheid
als een eindeloos varierende samenstelling uit, en integratie van deels sensi-
tieve, deels rationele, deels bovensensitieve, deels bovenrationele werkelijkheid.
Sorokin heeft nu getracht deze fundamentele typering op basis van de vraag
'welke is de eigenlijke werkelijkheid', terug te vinden op de onderscheiden
levensgebieden der schone kunsten, waarheidssystemen, morele overtuigingen
en rechtsleer. De schone kunsten typeert hij (2) in de mystiek-religieuze cul-
tuur als etherisch en ascetisch, en symbolisch van stijl; in de sensorische cultuur
als sensationele, prikkelende kunst, los van alle bovenzinnelijke waarde, een
'kunst om de kunst' zonder verdere norn:ten, en van naturalistische, visuele
stijl; in de sensorisch-spirituele als een kunst die zijn objecten alleen zoekt in
het nobele der empirie en in de geestelijke wereld met een gemengd symbo-
lisch-naturalistische of allegorisch-realistische stijl.
Breder en o.i. deskundiger wijdt Sorokin uit over de waarheidssystemen (3). In
de mystiek-religieuze cultuur wordt de waarheid gevonden in de openbaring
en aanvaard in het geloven. De sensorisch-spirituele cultuur wordt hier het
best getypeerd door de namen Plato, Aristoteles, Albertus Magnus en Thomas
van Aquino. In de sensorische cultuur vindt men allereerst een ontkenning
van, of onverschilligheid tegenover het bovenzinnelijke, terwijl zij zich posi-
tief uitdrukt in een gerichtheid op het physische, biologische en chemische
met een utilitaristische opzet in de techniek; wijsgerig vertaalt zij zich in nomi-
nalisme, relativisme, pragmatisme. De morele overtuigingen klassificeert hij
eveneens  in   deze drie systemen  (4) .   In de mystiek-religieuze cultuur  is  de
moraliteit uitsluitend gelegen in het zoeken van het Rijk Gods en is het aardse
af slecht af zonder zin, zij berust op de tegenstelling God en de wereld, of God

(1) Voor de vertalingsproblemen zie Jacques J. Maquet, Sociologie de la Connaissance,
Leuven,  1949, blz.  160/I 6I  noot  (47)· Wij wagen als vertolking: sensate = sensorisch;
ideational = mystiek-religieus; idealistic . ambivalent sensorisch-spirituele.
(2) Sorokin, Society, blz. 593 Vlg. (3) Ibid, blz. 607 vlg. (4) Ibid, blz. 620 vlg.
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en de lusten (Boeddhisme). In de sensorische cultuur is de moraal hedonistisch
en utilitaristisch, in de sensorisch-spirituele is zij godsdienstig van aard, maar
het aardse wordt positief beoordeeld met betrekking tot God. Ook de rechts-
opuattingen (1) worden  tot  deze drie typen herleid:  daar is allereerst  de  op-

vatting dat de wet recht van God komt, onbuigzaam en onaantastbaar is, met
vergeldingsmaatregelen ook door God toegepast. In het sensorische cultuur-
beginsel is het recht eigenlijk niets dan de wil van de sterkste, utilitaristisch
gericht op het handhaven van een bepaalde maatschappelijke orde. Het
midden tussen beide rechtsopvattingen  ligt in de sensorisch-spiritualistische
cultuur. Zo ontstaan er via de eerste cultuurbeginselen samenhangen tussen    -
de verschillende mentale verschijnselen.
Twee vragen komen  hier  op: ten eerste,  is de opstelling dezer beginselen juist, zodat
de deductie geoorloofd is, ten tweede, is het optreden dezer beginselen te berekenen,
zodat  ook de toekomst voorzien kan worden ?  Wat de laatste vraag betreft,  uit de statis-
tieken van Sorokin blijkt dat er slechts zelden - in de middeleeuwen nl. - maar 66n
dezer beginselen het monopolie had. Anders treden bijna altijd de drie beginselen in

meerdere of mindere mate tegelijk op en vertonen het sensorisch en het sensorisch-spiri-
tuele beginsel in de Westerse cultuur slechts 66n grote golfslag vanaf 600 v. Chr. tot
1900 na Chr. (2), zodat hieruit niets te voorzeggen valt.  Zou men alleen de beweging na
het  jaar  I 000 nemen,  dan  is een verdere stijging  van het sensorische beginsel  en  een
afname van het sensorisch-spirituele beginsel te verwachten.
Het antwoord op de eerste vraag is echter belangrijker voor de typering der makrocul-
tuur. Is Sorokin hier alleen inzichtelijk  te werk gegaan  of ook empirisch 2 Sorokin  is
ongetwijfeld een der mensen die er bijna nog in geslaagd zijn, al wat in de Europese
cultuurkring gedacht en gedaan is, nogmaals te omvatten. Zijn driedelig 'Social and
Cultural Dynamics' (3) bestudeert in het eerste deel het verloop der schone kunsten, in
het tweede deel het verloop der waarheids-, morele, en rechtssystemen, in het derde deel
dat van de sociale verhoudingen.
Zo bestudeert hij het verloop van de verschillende waarheidsbeginselen - materia-
lisme of idealisme, temporalisme of acternalisme, nominalisme, singularisme of univer-
salisme - en van de verschillende waarheidssystemen - empirisme, rationalisme, mys-
ticisme, fideisme, scepticisme en criticisme -, om daarin de werking te constateren van
de drie eerste cultuurbeginselen, en er de dynamica, de kracht (aanhang) en bewe-
ging (op- en neergang) van te meten. Dit geschie(it door in elke periode het aantal
schrijvers   ( naar hun empirisch enz., 'gehalte'  met  ten cijfer gemerkt), werken, copieEn,
drukken, vertalingen, citeringen, leerlingen, enz. te tellen. Soortgelijk werk heeft hij
ook gedaan en kan verder gedaan worden op het gebied van andere geestesproducten,
zoals kunst-, rechts-, politieke, ethische opvattingen, evenals voor de houdingen tegen-
over techniek, economie, hygiEne, sport.
Wilde men nu zuiver inductief te werk gaan, dan zou men op elk dezer geestes- of
waardegebieden de daaraan eigen stromingen, zoals zij zich empirisch voordoen, moeten
onderzoeken en hun verloop in grafiek brengen. Daarna zou men deze grafieken op
elkaar moeten leggen om te constateren of bepaalde stromingen op verscheidene gebie-
den regelmatig samengaan;  zo  dit het geval  zou  zijn, dan dringt zich (tenminste  voor
een  sensorische en sensorisch-spirituele cultuurmens !) de conclusie  op  dat  hier  een  ge-

(1)  Ibid, blz. 625 vlg. (2)  Zie dc grafieken bij Maquet, o.c. blz. 205·
(3) American Book Co., New York 1937·
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meenschappelijke oorzaak werkt en dit zouden dan de eerste cultuurbeginselen zijn, die
hieruit gevonden, opnieuw deductie toelaten.

Met welk een eerbied wij ook vervuld zijn voor het gigantisch werk en de nog
gigantischer opzet van Sorokin, toch menen wij weI dat er aanleiding is tot
enige critiek. Allereerst zijn zijn onderzoekingen beperkt gebleven tot de
Graeco-Romeinse, Christelijk-Westerse cultuurkring, en heeft hij hierin dan
de drie grondtypen menen te moeten constateren. De anthropologen zullen
dit ongetwijfeld een ongeoorloofde beperking vinden. Ten tweede - en dit
lijkt voor de sociologie nog bezwaarlijker -: is Sorokin  in deze onderzoe-
kingen niet gestoten op bepaalde groepen, die wel door de makrocultuur
bepaald zijn en deze mede bepalen, maar daarom de makroculturen niet zijn?
Hoe groot is hun repraesentatieve waarde voor, en hun invloed op deze
makrocultuur? Ziedaar een vraag, die decisief is voor de typering der makro-
cultuur. En dit klemt te meer, omdat Sorokins speciale belangstelling uitgaat
naar de 'systems of truth' en de 'fine arts', wijsgerige scholen en kunstkringen;- sociologisch gesproken - juist groepen, die veelal geen brede aanhang
hebben, ja zich vaak kunnen isoleren binnen de makrocultuur!

Historische cultuurtypen. Ook deze typering is o.i. dus niet volkomen ge-
slaagd. Wij zullen werkelijk alle elementen die een belangrijke plaats in alle
historische culturen hebben ingenomen, en daarbinnen naar plaats en tijd
verscheidenheden vertoonden, weer in de typering moeten opnemen. De laat-
ste voorwaarde is voor ons reeds een reden om de schone kunsten uit te slui-
ten, want niet alleen zijn kunstkringen meestal sterk geisoleerd, maar histo-
risch blijkt ook dat bijna altijd alle typische kunstvormen in alle culturen voor-
kwamen (1) , zodat de kunst, in tegenstelling  met  de vaak geuite mening,
geen juiste spiegel is voor wat er in een cultuurvolk leeft, maar alleen van wat
er in bepaalde groepen en personen leeft.
Bepalend schijnen  ons  toe de categorieEn: waarderend rechtsdenken,  vorm-
gevend of politiek rechtsdenken, het waarheidsdenken (systems of truth),
waaronder de godsdienst, het morele denken en het technologisch denken,
waarmee weer het economisch denken verbonden blijkt.
Over beide eersten spraken wij reeds naar aanleiding van Gurvitch. Voor het
waarheidsdenken achten wij Sorokins systemen: empirisme, rationalisme,
criticisme en scepticisme en fideisme juist, mits men empirisme onderscheidt
in zintuiglijk empirisme   ( = positivisme) en geestesempirisme of intuitio-
nisme, en het fideisme onderscheidt in het mytisch-ervarend denken en het
geloof aan een godheid, die zich openbaart in mensen of boeken  (2).
Op basis van het morete ideaal kan men o.i. historisch vijf typen onderschei-
den, die weer in twee grote klassen ondergebracht kunnen worden: de op de

(1)  Sorokin, Society, blz. 594 vlg.
(2)  Het mystieke denken staat tussen beide in als een gelovend ervaren.
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mens gerichte, en de naar buiten gerichte morele gedachte. Onder de eerste
menen  wij twee typen te moeten rangschikken: de moraliteit bestaande  in  de

volkomen ontplooiing van de mens (Aristoteles, Stoicijnen, Nietzsche) en de
moraliteit bestaande in het geluk van de mens (Hedonisme). Onder de naar
buiten gerichte moraliteit ontdekken  wij drie typen:  de mens gericht op zijn

groep, zijn vorst, als hoogste ideaal (Babylonisch, Egyptisch ideaal), de mens
gericht op de gehele mensheid (socialisme),  de mens uiteindelijk gericht op
God en de naaste (Evangelie). Voor de typering der beschavingen is het ech-
ter belangrijker te weten welke moraliteit beleefd, dan welke beleden werd,
en dan nog welke er door enkele geesten, en welke er collectief beleden werd.
Want, hoewel men een vaste positieve verhouding aan kan nemen tussen col-
lectieve belijdenis en collectief leven, zelfs tussen collectieve belijdenis en indi-
viduele belijdenis, is het geenszins onmogelijk dat individuele belijdenissen
direct verband houden met voor de makroculturele wereld gesloten groepen,
zodat wij een zekere monastieke belijdenis voor ons krijgen, die niet vertegen-
woordigend is voor de cultuurwerelden, maar er duidelijk boven transcen-
deert.
De plaats, welke de techniek heeft ingenomen in de beschavingen, is wellicht
als criterium van het meeste belang om onze Westerse beschavingen van de
andere te onderscheiden. Het merkwaardige voor ons is niet zozeer het ge-
brek aan technische middelen in andere cultuurwerelden, als wel het achter-
blijven of achterhouden der techniek op de overige beschavingsfactoren, de
onbekendheid met het onderscheid tussen kunst en techniek en de minder-
waardige sociale status waarin degenen die arbeid verrichten, verkeren. Bijna
telkens blijkt dit geen kwestie van onvermogen: Egypte schiep's werelds groot-
ste en duurzaamste bouwwerken, Griekenland was in staat grote aquaducten
en havens aan te leggen en de modernste legers van zijn tijd uit te rusten. Maar
nooit werd de techniek voor iets anders ingezet en ontwikkeld dan voor wat
strikt nodig geacht werd. Het gelijke geldt voor alle Oosterse culturen. De
radicaal andere geesteshouding der 'moderne' cultuur, die het onmogelijk
acht op technisch gebied de 'klok terug te zetten', die meent dat de ontwik-
keling der techniek'niet tegen te houden is', en die er dan ook achteraan loopt,
betekent een fundamenteel andere structuur van ons denken. De sociologen,
die het probleem der divergentie tussen het technische, het rationele en het
morele denken hebben doorzien, zoeken allen de oplossing in het aantrekken
van het rationele en morele denken, niemand mag in onze cultuur het heil
zoeken in een terugzetten van het technisch denken. Het wezen der industriEle
revolutie is geweest dat men het technisch denken vrij gegeven heeft voor zijn
toepassing op de voldoening van persoonlijke economische behoeften, in dienst
gesteld van het hedonisme. De vaart die de techniek op dit terrein gekregen

heeft, heeft haar ver over deze grenzen doen heen schieten, zodat haar onbe-

grensde positieve en negatieve mogelijkheden (uitschakeling van menselijke
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arbeid en vernietiging van het leven) een angstcomplex op de mens van deze
cultuurwereld gelegd hebben.

Door al deze gegevens is de typologie der makroculturen als kaders voor het
menselijk geestesleven, allerminst eenvoudiger geworden. En wij menen deze
nog meer te moeten compliceren door als mogelijk aan te nemen dat in de
verschillende cultuurwerelden de integratiefactor niet dezelfde behoeft te zijn,
zoals Sorokin aanneemt, wanneer hij daartoe zijn 'eerste cultuurbeginselen'
stelt, welke hij hoofdzakelijk genomen heeft uit de kunst en de waarheids-
systemen. Wij achten het evengoed mogelijk dat afwisselend 66n der geestes-
factoren als integratiefactor optreedt. In de ene cultuur kan dit dan waarde-
rend rechtsdenken zijn, in een andere de wijsgerige opvattingen, in een derde
de moraal, het technologisch of het politiek denken.
In een concrete cultuurwereld, nemen wij de Graeco-Romeinse, kunnen en
zullen vaak verschillende cultuurtypen samengaan, elkaar onderling bein-
vloeden en wellicht een nieuwe synthese tot stand brengen, zoals aldaar is
geschied, of wellicht onderling tegenstrijdig naast elkaar blijven doorleven en
elkaar slechts strijdend beinvloeden, zoals in de moderne cultuur het geval
schijnt te zijn. Om de typen te vinden, zal men zich niet van de historie los
kunnen maken, maar juist die perioden moeten kiezen, waar, naar algemeen
gevoelen, een type overheerst en bijna uitsluitend naar voren komt. Zo'n type
is geen grootste gemene deler, integendeel het is iets geprononceerds, zoals men
de politicus niet typeert naar het gemiddelde kamerlid, maar naar de erkende
raspolicitus.
Onder deze reserven wagen wij ons dan aan de volgende schematische type-
ring  (zie pag.  13),die naar haar inhoud verder uitgewerkt wordt in het laat-
ste hoofdstuk. De benaming die wij aan het type geven - behalve voor de
archaische cultuur, die te globaal is om hierin te onderscheiden - duidt te-
vens aan, welke factor o.i. integrerend werkt.
Dit schema is allereerst historisch gedacht, maar in zoverre bovenhistorisch
dat wij moeten aannemen dat deze historische phasen altijd min of meer latent
in latere concrete culturen voortbestaan, en naarmate zij in een concreet-
historische cultuur aan de oppervlakte komen, of daar levenskracht krijgen,
de hun eigen verschijnselen daarin ook zullen oproepen en door hun onder-
lingo beinvloeding - hetzij gesynthetiseerd, hetzij gejuxtaposeerd, hetzij in
onderlinge tegenstelling - aan een historisch-concrete cultuur gestalte kun-
nen geven. Deze methode brengt het voordeel mee dat men een bepaald
sociologisch vraagstuk, als het symboliek denken, in een dergelijk typisch-
historisch tijdvak kan bestuderen, ongehinderd door vreemde elementen,
maar de resultaten ervan toch ook weer gebruikt kunnen worden in andere
cultuurvormen, naar gelang deze bestudeerde vorm mede invloed krijgt in
die andere cultuurvormen.
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U. MIKROSOCIOLOGIE OF LEER DER VERBINDINGSVORMEN

Binnen de globale cultuurmaatschappijen leven tal van groepen, terwijl de
personen in deze groepen en globale maatschappijen gebonden worden door
de sociabiliteitsvormen. Dit zijn de drie grote soorten der sociale kaders.
Logischerwijze zouden wij daarom eerst de groepen moeten behandelen,
maar omdat wij bij hun typering meer dan eens zullen moeten teruggrijpen
op de sociabiliteitsvormen, lijkt het ons beter eerst de leer van deze vormen
uiteen te zetten. Deze leer is vooral ontworpen door Gurvitch in zijn mikroso-
ciologie, welke met zijn dieptesociologie de meest oorspronkelijke en ook de
meest blijvende bijdrage van deze internationale socioloog aan de wetenschap
is. Wij volgen hier dan ook in hoofdzaak zijn hoofdstuk: 'Les formes de socia-
bilite in zijn algemene sociologie: 'La vocation actuelle de la sociologie'.
Deze aanvaarding van wat Gurvitch hierin gepresteerd heeft, wil geenszins een mis-
kenning betekenen van wat anderen op dit gebied hebben gedaan. Heel de leer der in-
terindividuele 'interaction', waartoe veel Amerikaanse sociologen geneigd waren, is
een soort mikrosociologie,  maar dan  aan een dubbele zijde  te kort schietend: enerzijds
ontkennen zij de andere sociologische kaders en anderzijds verengen zij de mikrosocio-
logische kaders tot uitsluitend betrekkingen-tot-anderen, vaak nog alleen van aantrek-
king en afstoting.  Ook Von Wiese (1) heeft de gehele sociologie  tot  de  leer der inter-
relaties herleid, maar dan tot een uiterst genuanceerde catalogisering dezer betrek-
kingen. Een voorbeeld van mikrosociologische studie of 'weefselleer' is ook het originele
werkje van Dr. J. Pieper 'Grundformen sozialer Spielregeln'  (2). Deze heeft zeer terecht
de begrippen Gemeinschaft en Gesellschaft van T6nnies, misschien minder terecht het
begrip organisatie, omgebouwd van typeringen voor elkaar uitsluitende groepen tot
typeringen van elkaar afwisselende sociabiliteitsvormen 3).  Het is slechts te betreuren
dat dit boekje niet tot de internationale sociologielitteratuur is doorgedrongen. Zijn
waardevolle inzichten, tenminste op theoretisch gebied, zijn echter in Gurvitchs schema
meer genuanceerd terug te vinden.

De sociabiliteitsvormen zijn dus de verschillende w#zen waarop en waardoor
de personen in hun sociale geheten worden gebonden. Aangezien deze so-
ciale gehelen meestal een dubbele laag hebben: een spontane onderlaag  en
een georganiseerde bovenlaag, en deze een sterk verschillend karakter ver-
tonen, zullen ook de verbindingen tussen de mensen in en door deze groeps-
lagen verschillen. Vandaar een eerste grote classificatie in spontane, of vrije
verbondenheden, en georganiseerde of gefixeerde verbondenheden; welke
beide klassen echter tegelijk, maar dan op verschillend niveau kunnen voor-
komen.
I.   In de spontane sociabiliteitsvormen, die ongetwijfeld het belangwek-
kendst zijn, vindt men weer twee grondvormen van verbindingen, welke
Gurvitch noemt: de partiele fusie  of de wij-vorm  en de partiele oppositie,
(1)  Leopold von Wiese, Allgemeine Soziolggic, I, Beziehungslehre, II Gebildelehre,
Munchen  I 924 en  I 929.                        '   1                       .'  1  '.      1
(2)  Frankfurt am Main I948. (3)  o.c. blz. I 03·
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of  binding door zelfstandigheid:    (ik  -   gij   - hij - Zij). Deze vorderen wel
enige nadere verklaring. In beide gevallen  is  er van 'partieel' sprake: nooit
heft een fusie tussen personen dezer psychische eigenheid volkomen op, er
blijft altijd wel een stukje psychisch leven over dat niet volkomen gedeeld
wordt met de anderen. Anderzijds, nooit is de oppositie zo sterk, ja zelfs
een psychische oppositie is onbestaanbaar zonder een psychische basis, die
gemeenschappelijk is en waarop  men deze oppositie beleven  kan. De strijd
tussen de klassen b.v. is alleen mogelijk op basis van een gemeenschappelijke
economische werkzaamheid. Meer bevreemdend kan het klinken dat de oppo-
sitie ook een wijze van binding is en toch is het duidelijk dat zelfs twee vech-
tende mensen of vechtende legers door hun gevecht zelf aan elkaar gebonden
zijn in 66n geheel, het spel- of strijdgeheel, dat zijn eisen aan beide partijen
oplegt.
I.  I.    Met het wij-verschijnsel  is niet de groep zelf bedoeld,  het is een wijze
van gebonden zijn in een groep. In een groep zijn er taI van 'wij-s'. Het 'wij'
is slechts negatief bepaald door de afgrenzing van de anderen: 'hij' en 'zij'.
Naar binnen is het de eigen wijze waarop het 'ik' en het 'gij' verenigd zijn.
Deze binding duidt Gurvitch aan met het woord fusie, en eigenlijk zijn het
'wij', het 'ik' en het 'gij' voor hem drie polen van het 6ne bewustzijnsleven.
Wij zouden echter deze sociabiliteitsvorm liever niet aan een betwistbare wijs-
gerige stelling willen binden. Het woord fusie riekt ook bedenkelijk naar een
zekere romantische en mystieke inslag: men denke slechts   aan de Gemein-
schaftsmystiek, die in Duitsland geheerst heeft op basis van T6nnies' analyse.
Dit is echter zeker vreemd aan Gurvitchs bedoelingen. Maar alle reserve kan
de erkenning niet verhinderen, dat het 'ik' en het 'gij' in het 'wij' zeker een
in elkaar dringende psychische eenheid uitmaken, waardoor ieder van hen
namens de ander in de eerste persoon kan spreken en dit spontaan en geheel
natuurlijk doet. Met recht kan men dus van een 'gedeeltelijke bewustzijns-
fusie' spreken.
Het gaat hier natuurlijk niet allereerst om een grammaticaal verschijnsel,
maar  om de psychische werkelijkheid  die er achter ligt  (1) .  Het  is  niet  ver-
wonderlijk dat de herkenning van de 'gedeeltelijke bewustzijnsfusie' als oor-
spronkelijke sociabiliteitsvorm naast de'verhouding tot anderen', uit de Franse
school stamt. Zij is tenslotte cen hernieuwing van de Durkheimse theorie der
'conscience collective' op het niveau der sociabiliteitsvormen. Juist dit feit
moet ons waakzaam doen zijn, en ons doen afvragen of hier geen theorie in
de feiten gelegd wordt, of hier inderdaad iets meer is dan een gewone posi-
tieve verhouding tot de anderen, waarbij echter de partners niet in elkaars
psychische eigenheid zouden indringen. Nu zijn psychische feiten nooit zo-
danig waarneembaar als physische feiten, maar het is evenmin mogelijk te
(1) De hier volgende 'verdediging' van het 'wij' als oorspronkelijke sociabiliteitsvorm is
niet van Gurvitch, maar voor onze eigen verantwoordelijkheid.
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Zeggen dat de menselijke psychen onderling niet tot een eenheid kunnen ver-
smelten, omdat hun lichamen elkaar niet kunnen doordringen.
De waarheid of niet-waarheid dezer gedeeltelijke fusie kan slechts door in-
zicht, door intuitie, door nadenken over het wij-verschijnsel gewonnen wor-
den, en wat helpt ons dan meer dan de spontane en universele taaluitdrukking,
waarin 'ik' en 'gij' toch altijd nog iets anders zijn dan 'wij', maar die tot 'wij'
kunnen worden, hetgeen niet het geval is met de oppositieverhouding 'ik' en'hij' of 'zij', zonder dat 'hij' of 'zij' eerst getransformeerd wordt tot 'gij'. Blijft
nog de belangrijke vraag, of er een 'wij' ontstaat omdat er tegenover het 'ik'
een 'gij' staat, of dat het 'gij' er is omdat er een voorafgaand 'wij' bestaat? De
vraag dus naar de zijnsprioriteit van de speciale interindividuele 'ik'-'gij' ver-
houding, of van de partiEle fusie, het 'wij'. O.i. is ontegenzeglijk het laatste
het geval. Wij menen dus inderdaad Gurvitchs grondcategorieEn, het wij en
de partiale oppositie, als de oorspronkelijke te moeten handhaven.
Wellicht vreest men hierdoor in conflict te raken met de zelfstandigheid der
persoonlijkheden, een zelfstandigheid die slechts haar schijnbare oorzaak zou

, , , r   .behouden  in de onderscheidenheid der lichamen, maar verloren  zou  gaan  in
het psychische. Neemt men immers, zij het ook gedeeltelijk, een collectief be-
wustzijn aan, dan moet men ook consequent in dezelfde mate van een collec-
tieve verantwoordelijkheid, een collectieve vrijheid, een collectieve schep-
pingsdrang, een collectieve kennis spreken. 'Wij' als verbondenheid zijn VIij,
verantwoordelijk, scheppend, hebben een eigen oordeel, enz. Ofschoon wij de
term 'collectief bewustzijn' niet erg kunnen appreciEren, omdat dit collectief
verschijnsel lang niet altijd 'bewust' is, en omdat het woord 'collectief bij
voorkeur een grote massa suggereert, - wij zouden liever blijven spreken van
een 'gedeeltelijke fusie der psychen', - geloven wij wel dat alle genoemde
consequenties aanvaardbaar zijn (1) , zonder  dat de zelfstandigheid  der per-
sonen in het gedrang komt. In het 'wij' zijn het 'ik' en het 'gij' niet zo opgegaan
als hydrogenium en oxogenium in water, zij blijven daarin en daarbinnen
zichzelf, kunnen zich altijd scheiden en tot oppositie komen en in oppositie
staan; de personen blijven de zelfstandige bronnen, die hun psychisch leven
mengen, verliezen de contr6le over hun eigen psychisch leven niet wat betreft
hun inbreng. In wezen is deze fusie immers een wederzijdse identificatie van
de personen in een bepaald punt, welke eigen, nieuwe verschijnselen oproept.
Daarom gaat ook na de fusie de contr6le over het wij van de enkelingen op
het 'wij' over. Het feit der sociale pressie bewijst dit duidelijk.

(1)   Bijzonder het feit van 'collectieve schuld' is onaanvaardbaar genoemd,  maar  in  de
regel omdat men niet alle staatsonderdanen verantwoordelijk mocht stellen voor de
misdrijven der machthebbers. Dit laatste is echter een verschijnsel van de superstruc-
tuur, die bijzonder in een niet-democratisch regiem venvijderd kan staan van de spon-
tane sociale sfeer, die wij hier bestuderen en waarin een reEel 'wij' verantwoordelijk 6n
schuldig kan zijn.
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Deze beschouwing leert ons veeleer wat het eigene is der persoonlijkheid en dezer sociale
natuur, die juist hierin bestaat dat zijn psychisch leven niet gesloten is, maar van nature
open staat voor het 'wij' en de anderen, zodat hij zonder deze verbindingen en invoe-
ging nooit zichzelf wordt; zeker  is de persoon als eigen psychische  kern een oorspron-
kelijk, onafleidbaar gegeven, maar de persoonlijkheid, als vaste psychische vorm (als
geheel van habitus) van het menselijk individu, ontstaat pas in en door de samenleving,
zowel  in zijn kennende, volontatieve als emotionele functies; zulks  niet als toevoeging
van buiten af, maar als voeding van binnen uit, vanuit het 'wij'.
Men kan dit genetisch overdenken, hoe het kind als zelfstandig psychisch wezen groeit
in - wat Moreno noemde - de matrix, de sociale schoot van de baby en hoe deze
zich daar langzaam uit los maakt. Men kan dit ook momentaan, voor de volwassene in
het nu, overdenken,  in wat Moreno noemde: de 'warming up situation',  hoe  hij  zijn
ideeen, objectieven en emoties opdoet en ondergaat krachtens zijn leven in de kringen
van het 'wij'. Het 'wij' blijkt telkens een even oorspronkelijk en onherleidbaar gegeven
als het 'ik' en de 'ander', niet te bewijzen, slechts te ontdekken. Ik en de ander kunnen
worden tot een wij, door welk feit de ander van een 'hij' een 'gij' wordt, welk 'wij', ge-
voed door de bronnen der personen, een nieuwe bron van psychisch leven wordt voor
de personen, omdat hun fusie blijkbaar geen samenvoeging is zonder meer, maar een
penetratie met psychische vruchtbaarheid voor de personen.

I.I I.    Vervolgen  wij  nu de analyse der sociabiliteitsvormen bij Gurvitch.  In
het 'wij'-begrip onderscheidt hij drie soorten, naar gelang de gedeeltelijke  ·
fusie zich voltrekt op een meer oppervlakkig levensniveau of op een dieper ni-
veau. Hij onderscheidt hier het massaverschijnsel, het gemeenschapsverschijn-
sel,  en het gemeenzaamheidsverschijnsel: masse, communaut6, communion.
Nogmaals zij opgemerkt dat het hier niet- zoals bij bijna alle andere auteurs,    die deze grootheden bespreken - gaat om groepsvormen, maar om verschil-
lende wijzen waarop  men  in  en  door een geheel: een kring, een groep  of een
totaal-maatschappij, gebonden kan worden, om sociabiliteitsvormen, die vaak
beurtelings in elke groep gevonden kunnen worden.
Wij spreken daarom liever van het massaverschijnsel dan van de massa.
Dit laatste woord is zeer veelzinnig, maar duidt zeer vaak een bepaalde, meest
tijdelijke, concrete groep aan. Men kan natuurlijk systematisch het woord
massa reserveren voor de sociabiliteitsvorm, zoals Gurvitch doet, en zeer te-
recht opmerken dat in de z.g. massa als groep het gemeenzaamheidsverschijn-
sel op bepaalde momenten kan overheersen, maar deze reservering lijkt ons
toch te veel in conflict met het spraakgebruik. Anderzijds lijkt ons de term
massaverschijnsel, zoals deze in het Nederlands gebezigd wordt, zeer geschikt
om de sociabiliteitsvorm te typeren, die Gurvitch bedoelt. Om gelijke redenen
spreken wij dus van het gemeenschapsverschijnsel en gemeenzaamheidsver-
schijnsel, er zodoende elke makro-sociologische betekenis aan onthoudend.
I.I I I. Het massaverschijnsel is de meest zwakke fusie der menselijke psychen
die bestaat, welke dan ook slechts de oppervlakkige levensuitingen van het 'ik'
en van de 'ander' in zich betrekt. Al wat dieper leeft, blijft er buiten. Het is na-
tuurlijk niet uitgesloten, dat de resultaten van deze oppervlakkige verbinding
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een weerslag krijgen op het dieper leven van de individuen, maar dit blijft
dan toch buiten de vereniging zelf.
I.I I 2. Het gemeenzaamheidsverschijnsel (la communion) stelt daarentegen
het maximum aan penetratie voor en betrekt juist het dieper leven van de
individuen in zich;  dit kan gaan  tot aan de graad der extatische vereniging,
waarin het actuele bewustzijn der zelfstandigheid der deelnemende personen
verloren gaat.
I.I I3.  Tussen deze beide in, als het ware halverwege, ligt het gemeenschaps-

verschijnsel (la communaut6) als sociabiliteitsvorm: het is een gedeeltelijke
fusie op dieper plan dan het massaverschijnsel, maar betrekt in zich toch niet
de intimiteit van ieder der personen. Er blijft dus een stuk priv6-leven over,
maar doorgaans wordt toch het gehele leven gevoed door deze vereniging.
Tot verdere verduidelijking der bindingsvormen is het wellicht dienstig hen
te vergelijken met het persoonlijkheidskarakter der personen, die hierdoor
gebonden worden. Jean Maisonneuve b.v. heeft zich verzet tegen het collec-
tief karakter van het gemeenzaamheidsverschijnsel, dat hij wel erkent bij de
massa- en gemeenschapsbinding  (1) .  Hier  is  wel  een  'wij',  maar geen fusie,
constateert hij; de liefde wordt geboren uit, en leeft van de dualiteit zelf der
personen. Dit constateert ook Von Wiese voor het paar, dat altijd het intieme
van elk tot gelding zou brengen, dus gemeenzaamheid zou zijn, maar waarin
dan ook juist 'Individuelles auf Individuelles wirkt'  (2) . Deze intieme  band
brengt zelfs het individuele sterker naar voren dan de verhouding van tegen-
stelling. (Omdat daar minder de 'rol' gespeeld wordt!). Dit alles schijnt wel
tegen het begrip van een diepe fusie te pleiten. Maar men dient hier in
het persoonlijkheidskarakter een scherp onderscheid te maken tussen twee

eigenschappen:  zelfstandigheid  en onafhankelijkheid. Zelfstandigheid is het
zich-zelf zijn, het bewustzijn van zijn psychische eigenheid, het zichzelf be-
zitten en zichzelf opbouwen. Min of meer onafhanketijkheid wijst naar de
mate van beinvloeding door het sociale milieu. Nu is het wel duidelijk dat
deze begrippen verschillen:   het is mogelijk   dat een grote en diepgaande
sociale invloed toch zeer zelfstandig verwerkt wordt, evenals het mogelijk

(1) Jean Maisonneuve, Psychologie sociale,   P.U.F.   1 95 I   blz.   54 vI& Zeer onlangs
(Cahiers intern. de Sociologie  X,  blz.  94  vlg.) is Maisonneuve hierop teruggekomen.
Nu lijkt ons het verschil tussen hem en Gurvitch duidelijker. Bij Gurvitch is het wij een
verschijnsel van samengaan, bij Maisonneuve is de communion een verschijnsel van
jegens-elkander zijn; een onderscheid door Hildebrand  in zijn Metaphysik der Gemein-
schaft (Augsburg, 1930) reeds eerder schcrp ontleed. De oplossing der tegenstelling is

hierin gelegen  dat er inderdaad een sterk vervloeiende wijze van samengaan bestaat:
cen  communion in sociale licfde (Gurvitch), daarnaast een elkaar penetrerende  per-
soonlijke ontmoeting: een communion in persoonlijke liefde (Maisonneuve).  Het  ver-
schijnsel  dat  wij hier analyseren  is de communion  in de sociale  liefde; de persoonlijke
communion hoort dus onder  1.2 I. (Noot aangebracht tijdens de correctic.)
(2)    L. von Wiese, Allgemeine Soziologie, II, blz.  , 47·
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is, dat een vrij geringe invloed klakkeloos overgenomen kan worden, zonder
innerlijke assimilatie. Bij beschouwing der tendenties blijkt nu dat, hoe
krachtiger en diepgaander het wij-verschijnsel is, des te groter de mate van
zelfstandigheid, maar ook des te geringer de mate van onafhankelijkheid is,
die de persoon geniet; hoe oppervlakkiger het wij-verschijnsel (de massa-
vorm),  des te geringer mate van zelfstandigheid maar des te groter onafhan-
kelijkheid hij heeft; als overal blijkt  ook  hier het gemeenschapsverschijnsel
een typische vorm van evenwicht.

Ter voorkoming van misverstanden moet bij deze classificatie op enkele punten ge-
wezen worden. Allereerst is hier slechts sprake van typeringen. Als men de graden van
vereniging op een lijn legt van nul tot honderd, dan begint bij I het massaverschijnsel,
dan  ligt  op   1 00 het gemeenzaamheidsverschijnsel en plaatsen  wij  bij  50 het gemeen-
schapsverschijnsel. Elke werkelijkheid zal zich zelden op deze punten bevinden, maar
ergens tussen  I  en  I oo. Ten tweede:  men zie deze classificatie  niet als een waarde-oor-
decl,  alsof  I oo een zedelijk ideaal uitmaakt.  Er kan  een zeer diepe gemeenzaamheid  be-
staan onder misdadigers of onder aanhangers van een verdachte waardeopvatting, b.v.
de rasmystiek. Er kan een zeer oppervlakkige eenheid zijn in het goede. Er is hier
slechts sprake van een classificatie van kaders, niet van de waarden die leven in de
kaders. Hiermee is niet gezegd, dat de kaders geen invloed op de waarden hebben. Zij
hebben dat zeer zeker wel; voor een moreel systeem dat gebouwd is op de prudentia, het
beleid dat tot evenwicht voert, zal veeleer het gemeenschapsverschijnsel een preferentie
hebben; maar geen enkel kader is per se een garantie voor goed of slecht. Ten derde:
het feit dat wij spraken over verschillende niveau's, waarop de personen tot fusie komen,
zou verwarring kunnen wekken met de diepte-sociologie. De bewustzijnspenetratie der
personen moeten wij ons veeleer in het horizontale vlak denken, waarbij wij ons de
personen kunnen voorstellen als cirkels met een psychische buitenkant en een binnen-
zijde: het centrum. Deze cirkels kunnen elkaar min  of meer binnendringen.  Maar  dan
heeft  elk  'wij'  ook  nog zijn verticale lagen, welke de diepte-sociologie blootlegt   (1),
waarin het spontane collectieve leven - voor zover dan aanwezig - de diepste basis
vormt, met daaruit voortkomend de waardelaag, die zich via symbolen uitdrukt in rol-
len en modellen tot een min of meer gefixeerde super-structuur, zoals b.v. een spontane
religieuze beweging zich kan institutionaliseren in een gereglementeerde religieuze orde.
Er kan dus zowel een georganiseerde massa, gemeenschap als gemeenzaamheid bestaan.
Of anders gezegd: de organisatie  is geen sociabiliteitsvorm naast, maar veeleer boven
de anderen, waar zij zich als superstructuur op kan enten.

I.I 2.    Naast dit onderscheid in het 'wij'-verschijnsel op de formele basis  der
eenheid, die Gurvitch geeft, zouden wij nog een ander onderscheid op basis
van de psychische functies in willen voeren, een onderscheid dat de vorige
volkomen doorkruist, en waarvan de verschillende groepen elkaar evenmin
uitsluiten als dat de psychische functies zulks doen.
Wij menen het onderscheid tussen het 'wij' op intellectuele, op volontatieve
en op emotionele basis. Wij doen dit omdat tal van auteurs, vooral de Duit-
sers en de Amerikanen, uitsluitend het oog hebben op het emotionele karak-
ter, vooral voor de massa en de gemeenzaamheid, terwijl daarentegen de
(1) Voor een nadere beschouwing der diepte-sociologie, zie hoofdstuk IV, blz. I 64
en vlg.
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Franse school heel sterk de aandacht gevestigd heeft op de collectieve ken-
functies (waarneming, geheugen, oordeel). Het duidelijkst bevestigt  men
wel dit onderscheid door hun uitwerking te typeren in elk der drie verenigings-
vormen. Zo vindt men in het 'wij' op basis van de kenfunctie, bij het massa-
verschijnsel: de kennis op basis van voorlichting en propaganda;  bij  het  ge-
meenschapsverschijnsel: de kennis op basis van overdenking;  bij het gemeen-
zaamheidsverschijnsel: de mystieke kennis. In het 'wij' op basis van de volon-
tatieve functie vindt men, bij het massaverschijnsel: de stoot; bij het gemeen-
schapsverschijnsel: de regelmatige actie;  bij het gemeenzaamheidsverschijn-
sel: het fanatisme. In het'wij' op basis van de emotionele functie vindt men in
het massaverschijnsel: het enthousiasme; in het gemeenschapsverschijnsel: de
bewogenheid en in het gemeenzaamheidsverschijnsel: het delirium.

Dit alles zijn typeringen. In de werkelijkheid is er een voortdurend groeien en afnemen
van massaverschijnsel naar gemeenzaamheidsverschijnsel, van overwicht van kennen
naar dat van willen of emotioneel beleven. De spontaneiteit, die aan de basis ligt van
alle sociaal leven, maakt alle voorzegging onmogelijk;  deze is slechts mogelijk op basis
van het meer gefixeerde sociale leven, op voorwaarde dat dit niet door de spontaneiteit
wordt doorbroken. Slechts in zover het spontane leven zich in een dezer kaders be-
weegt, kan men typische gevolgen voorzien, maar het kan ieder ogenblik onder druk
van buiten of van binnen van kader wijzigen.

I. 2.    Hernemen wij de analyse van Gurvitch. Naast het 'wij'-verschijnsel, of
beter uitgedrukt er binnen, liggen de interpersoonlijke verhoudingen, welke
hij noemt 'sociabiliteit door gedeeltelijke oppositie'. Zij beduiden die verhou-
dingen die zelf geen fusie constitueren, hoewel zij altijd een zekere vooraf-
gaande fusie veronderstellen. Gurvitch stelt het zo voor, dat het persoonlijk
psychisch leven half gesloten, half open staat naar zijn medemensen, zodat
het 'wij'-verschijnsel de ineenvloeiing is naar de geopende helften, de sociabi-
liteit-door-gedeeltelijke-oppositie hun verhouding is naar de gesloten zijde.
Dit beeld kan in zoverre bedrieglijk zijn, dat men zou kunnen menen dat de
'wij'-verhouding en de oppositie elkaar uit zouden sluiten. Dit is zeker niet
juist, noch Gurvitch' bedoeling. Er is vaak een oppositie tussen mensen, die
onder een ander opzicht een eenheid vormen:  er zijn opposities binnen  66n
parlement, in 66n partij, ja, er kan een oppositionele verhouding bestaan ten
overstaan van de eenheid zelf, b.v. verschil van opvatting omtrent het huwe-
lijk bij de partners. De eenheid is zelfs altijd verondersteld: „pour discuter, il
faut Btre d'accord", men moet naast elkaars taal ook elkaars mentaliteit inge-
leefd hebben, om te kunnen discuteren, om van mening te kunnen ver-
schillen.
Toch kunnen wij niet geheel met Gurvitch accoord gaan. Liever dan naar het
beeld van open en gesloten zijden van de menselijke psyche te grijpen, zouden
wij willen aansluiten bij de dubbele grondtendenz in de mens:  het zijn uit-  en
voor-zich-zelf, en het zijn uit- en voor-de-ander, welke beide oorzaak zijn van,
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en doorwerken in de sociale bindingen. Hier is dus geen sprake van een sociale
en een anti-sociale tendenz. Wel is het onderscheid meer dan een finaliteits-
verschil alleen; beide tendenzen vertonen ook een verschil van nadruk op de
oorspronkelijkheid of de afhankelijkheid van de persoon.
Het schijnt ons evenwel duidelijk dat deze beide grondtendenzen in ieders
leven spelen, ofschoon zij niet bij ieder even sterk werken. Welnu op deze
twee  grondtendenzen  zijn  deze twee soorten van sociabiliteitsvormen geEnt:

de 'wij'-binding op het uit-en-voor-de-ander-zijn, en op het uit-en-voor-zich-
zelf-zijn de binding d66r gedeeltelijke zelfstandigheid  (1) .
Wij kunnen hier dan ook de terminologie van Gurvitch niet erg bewonderen.
Hij spreekt over de 'verhouding door gedeeltelijke oppositie' en hij ziet deze
gaan in een dubbele richting: die van verwijdering en toenadering. Nu is het
al direct duidelijk dat men ook binnen de 'wij'-binding van toenadering en
verwijdering kan spreken, naar gelang een meerdere of mindere penetratie
in elkaars psychische leven optreedt. Maar ook het woord oppositie is nogal
vreemd gekozen, wanneer men daar ook de toenadering onder brengt. Dit
neemt echter niet weg dat er inderdaad een wezenlijk verschil bestaat tussen
de binding die tendeert naar de opheffing der grenzen tussen de persoonlijke
psychen, zoals in het massa-, gemeenschaps-, en gemeenzaamheidsverschijn-
sel, en de binding die de afgrenzing en de psychische eigenheid der personen
in het centrum zelf der verbinding stelt, zoals de contractsband en alle rechts-
verbintenissen, uiteenzetting van eigen mening, discussie, de vormelijke om-
gang en correcte wellevendheid. Wij zouden deze laatste liever noemen de
'binding - niet met behoud van, maar juist- d66r ged€eltelijke zelf standig-
heid', met als ondervormen en gradatie: de toenadering, de verwijdering, de
oppositie en de strijd- of conflictsverhouding.
De toenadering en de verwijdering zijn beide wezenlijk bewegingsverschijn-
selen en bijna nooit is er een relatie van constante dichtheid: tussen mensen
en groepen is er veeleer een voortdurend elkaar psychisch benaderen en uit
elkaar gaan. Niets is wellicht zo illustratief voor deze verhoudingen als hun
relatie tot het wij-verschijnsel.
I.  2 I.    Het is duidelijk dat de toenadering met behoud van eigenheid de mo-
gelijkheid opent, ja zelfs de tendenz heeft, dit eigene in het gemeenschappelijke
te doen overgaan. Maar als dit de bedoeling niet is, zal ook juist het punt, waar
dit dreigt te geschieden, het keerpunt zijn om zich op een grotere reserve terug
te trekken. Iemand die baat heeft bij een koop, zal trachten de verkoper in
gemeenzaamheid te betrekken, hij zal hem een borrel aanbieden, of een lunch,
maar de verkoper die belang houdt bij een hoge prijs, zal bij dit aanbod zijn
reserve vergroten.
I. 22. De beweging van verw idering veronderstelt reeds een zekere eenheid,
( 1)    Men vindt hierover een meesterlijke uiteenzetting bij Pieper, Grundformen,  biz
39--65·
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maar beduidt een verder benadrukking van de zelfstandigheid onder een of
ander opzicht. Zij kan leiden tot een verbreking der eenheid, der fusie, maar
wanneer dit niet gewild wordt, heeft zij juist tot gevolg dat de eenheid meer
bewust wordt, dan zij ooit was. Wanneer b.v. een emotionele verwijdering in
het huwelijk optreedt en toch de eenheid tegenover de kinderen en de buiten-
wereld bewaard wil blijven, wordt deze eenheid voortdurend aangevoeld;  ins-
gelijks leidt b.v. verschil van wetenschappelijk inzicht binnen de kern van een
faculteit, die toch 66n lijn wenst te trekken, tot een voortdurende irritering.
Het ambivalente karakter van eenheid en verwijdering tussen dezelfde per-
sonen blijkt zelfs vaak een oorzaak van neurose.
Naast de verhouding van verwijdering en toenadering plaatsen wij nog onder
dit type van verbindingen: de oppositie en de conflictsverhouding; een aspect
dat wellicht om zijn negatief karakter meestal door de mikrosociologie voorbij-
gegaan wordt (1) . (Gurvitch, Pieper, von Wiese.)
I. 23. De oppositie-uerhouding bestaat altijd binnen een zeker wij, een ge-
meenschappelijke eenheid: binnen een parlement, partij, vakvereniging,  en
hangt samen met verschil van inzicht in doel en/of middelen, maar met beves-

tiging van 66n gemeenschappelijk doel. Zij is dan ook het geeigende middel
tot autocritiek en vervult als zodanig een uitermate nuttige functie. Niets
zou onjuister zijn dan haar te vereenzelvigen met de conflicts-verhouding, iets
waartoe een bestuur, dat zich vereenzelvigt met het belang der eenheid, ge-
neigd is. Pas dan en daardoor ontstaat tussen criticus en bestuur de conflicts-
verhouding.
I. 24. Deze conflictsuerhouding zelf is in wezen een toenaderingsverschijnsel,
geen verwijdering; echter een toenadering 6m elkaar te schaden. Ook deze
verhouding veronderstelt altijd nog een zekere eenheid, maar uitsluitend op
ken-gebied. Om elkaar te kunnen bestrijden, moet men elkaars gestes verstaan.
Volontatief en emotioneel is zij echter tegen de eenheid gericht, tenminste op
het gebied waarop het conflict bestaat. Dit behoeft niet totaal  te  zijn;  er  kan
een diepere eenheid blijven bestaan, zoals men vooral kan constateren bij
sport en  spel,  waar in wezen de strijdverhouding heerst: twee voetbalteams
naderen elkaar om elkaar te schaden, en zonder deze houding is zelfs een
vriendschappelijke match onmogelijk.  Zij  kan 66k totaal  zijn; dan ontstaat
vijandschap en haat. Deze leiden tot een even grote psychische obsessie van
elkaar als de liefde, zelfs met gelijke drang naar lichamelijk contact. Zij lei-
den dus tot een eigen vorm van eenheid: eenheid om daarin elkaar te schaden.

I. 3.    Al deze sociabiliteitsvormen, de 'wij'-verschijnselen en de binding door

(1) Wel bespreken de Amerikanen het conflict veelvuldig, maar slechts in zijn oorzaken,
zoals het vooroordeel, zodat dan ook heel de therapie gebouwd wordt op tegenpropa-
ganda. De eigenlijke analyse der conflictsverhouding vindt men bij hen niet.
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gedeeltelijke zelfstandigheid, kunnen nu weer in twee verschillende verhou-
dingen verschijnen: actief en passief, zoals Gurvitch ze noemt. De terminolo-
gie lijkt ons niet erg gelukkig, gezien wat hij er zelf mee bedoelt, want eigenlijk
is elke sociabiliteit activiteit. Zijn bedoeling is eerder dat soms de activiteit  |
in de sociabiliteitsvorm besloten blijft (passief ), soms deze activiteit naar bui-   1
ten treedt om iets tot stand te brengen, al is dit maar de beveiliging van of
het verschaffen der middelen aan het besloten leven. Ons lijkt geen betere  typering hiervoor mogelijk dan de woorden: 'introueTt' en 'extrouert'. Deze
indeling hangt voor het 'wij' nauw samen met het onderscheid dat wij ge-  maakt hebben tussen de 'wij's' op basis van de ken-functie, de volontatieve
functie en de emotionele functie van de menselijke

psyche. Het zijn deze op   basis van de ken-functie en emotionele functie, die een sterke neiging tot
introversie hebben en zeldzamer in het extroverte stadium der doelgerichte
actie treden, terwijl het 'wij' op basis van de volontatieve functie minder
neiging tot introversie heeft en snel naar het extroverte stadium overgaat.
Toch blijft in de regel ook hier een gezamenlijke wilsovertuiging (introvert)
aan de basis van de gemeenschappelijke actie liggen.
Dit onderscheid tussen introverte en extroverte sociabiliteitsvormen is, ook
blijkens de Gesellschaft-Gemeinschafttheorie, uiterst belangrijk. Eerstens
omdat de extroverte alleen geschikt zijn om in een rechtsordening opgenomen
te worden, vervolgens omdat de extroverte zich kunnen en zullen uitdrukken
in een nieuwe sociabiliteitsvorm, de organisatorische. De introverte vormen
komen  in de regel niet verder  dan de diepere  laag  van het sociale leven:  de
spontane bewegingen. De extroverte worden ook in de spontane sfeer ge-
boren en blijven hier als spontane structuur bestaan, maar om tot een effec-
tieve uitvoering te komen, zullen zij geneigd zijn organisatorische, gefixeerde
vormen van hiErarchische aard aan te nemen.
Lichten wij dit onderscheid toe met enige voorbeelden. Onder de „wij"-
vormen vinden wij introverte verhoudingen op basis van de kenfunctie in
de wetenschappelijke kringen, op basis van de wilsfunctie in ascetische krin-
gen, op basis van de emotionele functie in een enthousiaste menigte. Wij
vinden extroverte verhoudingen op basis van kennis in een wetenschappelijke
expeditie, of in een wetenschappelijke commissie, die een rapport moet op-
maken, op basis van de wil in een beweging als bv. de drankbestrijding, op
basis van emoties - hier zijn extroverte verhoudingen zeer zeldzaam - bij
een spontane gezamenlijke huldiging. Onder de binding-door-gedeeltelijke
zelfstandigheid vinden wij als introverte verhoudingen alle niet-wederkerige
sympathie of antipathie, nieuwsgierigheid naar de ander, gevoelsmatige supe-
rioriteitsverhoudingen; als extroverte doel-gerichte verhoudingen alle machts-
verhoudingen, contracts-, eigendoms-, en credietverhoudingen.

2.   Zoals we reeds opmerkten, zullen de extroverte vormen, die dus op een doel,
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buiten de sociabiliteitsvorm zelf gelegen, zijn gericht, in de regel zich tevens
uitdrukken op het buitenste niveau van de samenleving: het gefixeerde-orga-
nisatorische. Hiermee ontstaan nieuwe sociabiliteitsvormen op dit niveau.
Het is een vaak herhaalde fout der sociologen geweest, de organisatorische
verhoudingen zonder meer te stellen ndist de andere verhoudingen, zoals de
gemeenschapsverhoudingen, massa-, gemeenzaamheids-, of de maatschappe-
lijk-interindividuele verhoudingen; fouten begaan door T6nnies, Von Wiese,
en Pieper. De Amerikanen hebben dit probleem doorgaans afgezonderd in
hun studies over de 'social control', ofschoon hieronder zowel de spontane
druk der groeperingen op de leden, als superioriteits- en inferioriteitsgevoelens
dier leden, als de uitwendige drang, al of niet door legitiem gezag uitgeoefend,
kan begrepen worden. Voor Durkheim geldt hier het onderscheid tussen de
solidaritd m6chanique en organique  (1) , waarvan  de solidarit6 organique als
de organisatorische vorm der maatschappij en als enige sociabiliteitsvorm der
ontwikkelde maatschappij  gold  ( 2).  Het  is  de  verdienste  van  Gurvitch  de
organisatorische vormen niet naast, maar als superstructuur bouen de andere
sociabiliteitsvormen erkend te hebben, zodat zij elkaar dus wederzijds bein-
vloeden. Wel steekt er in de gemaakte fouten deze grote waarheid dat de
organisatorische vormen kunnen verstarren, terwijl de andere vormen voort-
durend voortbewegen en er zodoende steeds het gevaar bestaat dat de uit-
wendige organisatorische vormen zich vervreemden van de waarachtig
levende samenleving - dat er tussen beide steeds conflict kAn ontstaan, het-
geen dan leidt tot een onderdrukking van het innerlijk sociaal leven of van
hieruit tot een revolutie tegen en van de organisatorische vormen. Het is
zelfs mogelijk - en dit heeft Gurvitch niet gezien - dat de organisatorische
vormen een volkomen lege vorm worden zonder enig spontaan sociaal leven,
tenminste voor een deel der leden. Dit kan vooral geschieden als de organi-
satievorm van buitenaf opgelegd wordt, of als middel voor enkele voordelen
wordt gekozen, zoals men dit vaak ziet bij vak- of stands'organisaties'. Het is
dus wel mogelijk dat de organisatorische vormen zonder de spontane 'wij'-
vorm optreden, en dat zij aldus naast deze vormen komen te staan. Dit is
echter een uitzonderlijke en weinig duurzame toestand, die door bovenver-
melde auteurs als algemeen verschijnsel werd aangezien.
Wanneer wij hier spreken van organisatorische verhoudingen, dan spreken
wij dus slechts indirect van de organisaties als gehele groepen, want ook hier
zijn de verhoudingen een bepaalde wijze van gebonden worden door en in
66n geheel. Zij moeten dus altijd daarbinnen bestudeerd worden.
Er heeft altijd een zekere bekoring voor de sociologen bestaan deze organi-

(1)  In zijn Division du Travail social, passim.
(2)  Dezelfde fout om organisatie zonder meer naast gemeenschap en maatschappelijke
verhoudingen te plaatsen, maakten ook wij in ons artikel 'Gemeenschap, organisatie en
maatschappij' in Economic XI p.  I 54 vlg.
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satorische vormen binnen het leger te bestuderen. Het leger met zijn rangen,

zijn discipline, zijn functieverdeling en sterk extrovert karakter schijnt weI
het beste voorbeeld te zijn. Toch dreigt hier een groot gevaar, vooral wanneer
men dit studietype tevens tot een maatschappelijk voorbeeld voor staat,
fabriek of vakvereniging gaat verheffen.
2.  I. Er kunnen heel goed meerdere typen van organisatorische verhoudingen
bestaan, bv. naar gelang de organisatievorm een superstructuur is van het
massa-, gemeenzaamheids-, of gemeenschapsverschijnsel, of naar gelang de
organisatievorm er een is van samenwerking van gelijken (egalitaire vorm),
of van hiErarchisch boven- en ondergeschikten (autoritaire vorm). Organi-
satorische sociabiliteitsvormen zijn inderdaad anders boven een massaverband
bv. in een volksoploop (zeer weinig georganiseerd), boven een gemeenzaam-
heidsverband, dat dikwijls over voldoende innerlijke binding beschikt en
weinig behoefte heeft aan organisatorische vormen, en boven een meer uit-
gebalanceerde gemeenschapsvorm, die haar stabiel en duurzaam karakter
graag bevestigd ziet in stabiele en duurzame, wettelijke, organisatorische
kaders.
2.2. Maar geen van deze drie is noodzakelijk gebonden aan de egalitaire of
autoritaire uorm dezer organisatorische sociabiliteit. Een massale staking kan
volslagen van elke leiding gespeend zijn, maar kan ook stevig in handen van
menners gelegen zijn; een gemeenzaamheidsorganisatie zal vaak in de samen-
werking  zelf tot stand komen, zonder  dat  er een hiErarchisch gezag  is;  wel
zal hier menigmaal een tijdelijke woordvoerder en rolverdeler naar voren
komen, waardoor een groep weer sterk autocratische vormen kan aannemen,
zoals de studie van McDougall  (1) over Garibaldi's leger, Smalenbach  (2)i n
zijn   studie  over   de   'Bund',  en op minder gelukkige wijze Freud  (3)    aan-
toonden.
Dat ook het gemeenschapsverschijnsel beide organisatorische vormen kan
aannemen, heeft de geschiedenis der nationale staten duidelijk bewezen. Als
natie was dan veelal de gemeenschapsvorm hun typerende bindingsvorm,
maar als statelijke superstructuur namen zij herhaaldelijk afwisselend zowel

de egalitaire als de autoritaire bindingsvormen aan. Men zij hier echter voor-
zichtig de staatsrechtelijke terminologie van democratie en autoritaire vorm
niet te verwisselen met de sociologische egalitaire en autoritaire vol'm. Staats-
rechtelijke democratieEn kunnen, zowel duurzaam als tijdelijk, sociologisch
in sterke mate autoritair zijn, zoals bv. de Poolse staatsvorm voor  I 9.:to en  de
Engelse tijdens de oorlog 1940-I945· Staatsrechtelijke autoritaire vormen
zoals het koningschap kunnen sociologisch sterk egalitaire vormen aannemen,
als de vorst of vorstin aangevoeld wordt als een der onzen.

(1)  Will. Mc Dougall, The group-mind, Cambridge, 1920.
(2) Die soziologische Kategorie des Bundes, in Die Dioskuren Band  I  I 922.
(3)   Prof. Dr Sigm. Freud, 'Het Ik en de Psychologie der massa', Amsterdam  I 924·
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Het type van een egalitaire, niet autoritaire, bindvorm in de superstructuren
vindt men veeleer in een economische ordening gebaseerd op de vrije con-
currentie, waar elk bindend gezag en directe dwang afwezig is en toch een
functieverdeling en een onderlinge afstemming der functies tegenover elkaar
plaats vindt. Het type ener autoritaire bindvorm vindt men daarentegen het
scherpst binnen een kapitalistische onderneming.

De studie van de sociabiliteitsvorm, met haar onderscheid tussen het 'wij'-
verschijnsel en de verhouding tot de ander in gedeeltelijke oppositie, met haar
onderscheid in de verschillende 'wij'-vormen, haar introverte en extroverte
vormen, haar onderscheid tussen de sociabiliteitsvormen op spontaan en ge-
structueerd niveau, toont wel aan dat de sociologie haar eenzijdige en dikwijls
met vooroordeel belaste analyses te boven is en een wetenschappelijk apparaat
gebouwd heeft, waarrnee het mogelijk is het gewone, dagelijkse sociale leven
te analyseren.

III. DIFFERENTIELE SOCIOLOGIE OF LEER DER GROEPEN

Binnen de cultuurwereld of globale maatschappijen leven de concrete groe-
pen,  in zich bevattend een steeds wisselend netwerk van sociabiliteitsvormen:
werkgroepen, leeftijdsgroepen, locale groepen, standsgroepen, functiegroepen,
ontspanningsgroepen, politieke, economische, religieuze, klasse-groepen, klas-
groepen enz. Men heeft wel gemeend dat de archaische culturen ongedifferen-
tiEerd en homogeen waren. De ethnologie heeft echter deze opvatting vol-
komen terzijde moeten schuiven. De meest 'primitieve' culturen, zoals de
Australisch inheemse bevolking, kent duidelijk en zelfs scherp afgetekende
scheidingen van sexegroepen en leeftijdsgroepen, van magische broeder-
schappen en geheime genootschappen. Het primitieve hordeverschijnsel is een
postulaat van het evolutionistisch dogma, dat door geen enkele ervaring tot
nu toe bevestigd (1) , veeleer tegengesproken  is.
Een sociologische groep is elke zin-hebbende, f unctioneet-causale, maar par-
tule eenheid uan mensen, aldus met een kleine wijziging de definitie van
Sorokin (2). Zij is dus eerstens zinhebbend, hetzij in een uiterlijk doel dat
verwerkelijkt wil worden, hetzij in een gezamenlijke beleving van normen en
waarden, hetzij  - naar een zeer juiste karakterisering van Hiller  (3) - om-

(1)  Dit erkent ook Durkheim, terwijl hij toch dit verschijnsel tot indelingsbeginsel der
maatschappijen maakt,  om  hen  in  uni- en polysegmataire te onderscheiden !   Zie  zijn
Rdgles de la mdthode, P.U.F. I 950, blz. 82-83.
(2)  Sorokin, o.c. blz. 147·
(3)   E. T. Hiller, Social relations and structures, Harper, New York  I 947, blz.  247·  Zie
ook Paul Maucorps, Psychologie des Mouvements sociaux, blz. 94·
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dat de leden als zodanig voor elkaar een speciale waarde uitmaken. Wij zijn
het dus niet eens met Gurvitch, die in zijn definitie van 'groep' 'une oeuvre

commune A accomplir', dlls een uiterlijke doelstelling, opneemt, en daarmee

de overheersing der extroverte sociabiliteitsvormen; ook al verzwakt hij  dit zo,
dat hij verklaart dat dit 'gemeenschappelijk werk' niet altijd bewust of waar-
neembaar  (1)   is  ( ! ) . De groep  kan nog op andere wijze zinhebbend zijn,  een
bindend element in zich bevatten. - De groep is bovendien een functioneet-
causate eenheid en wel omdat de leden van elkaar op een bepaald gebied
onderling afhankelijk zijn, evenals de groep afhankelijk is van de leden en
de leden dit zijn van de groep. Hier heerst nooit een eenlijnige causaliteit,
maar een wisselwerking der leden, welke altijd door het stadium van het
collectief psychisch verschijnsel gaat, dat zij veroorzaken en waardoor zij
veroorzaakt worden. - Door deze beide elementen zijn dus van het groeps-
begrip die verzamelingen uitgesloten, welke wij wel aanleggen, maar die in
zich geen innerlijke band bezitten, zoals de groep der roodharigen of de
wandelaars in een park. Deze opmerking is van belang, opdat men niet alle
statistische verzamelingen voor sociologische groepen zou verslijten. Ander-

zijds is het wel mogelijk dat sociologische groepen onbewust of latent bestaan.

- Tenslotte is de groep een partiEle eenheid. Dit is het element dat wij uit
Gurvitch definitie menen te moeten invoegen in Sorokins definitie om het
groepsverschijnsel als eigen sociologisch kader van de totaal-culturen af te
grenzen. Hierdoor heeft de groep een zekere analogie met de persoon, zij leeft

altijd van en in een cultuurwereld, waarvan zij ontvangt en waarop zij in-
werkt, maar welker inhoud zij toch weer op een eigen wijze verwerkt. De

groep is zelfstandig maar niet onafhankelijk binnen het geheel.

Geldt het bovenstaande voor alle groepen, zij verschijnen niettemin in een
onberekenbare verscheidenheid. Om hen in hun individualiteit te benaderen,
is een differentiele sociologie nodig, die hen indeelt in een aantal typen, er
aldus verschillende facetten van blootlegt, om de consequenties van elk der
facetten te kunnen overzien.

Hier nu de volledige indeling der bestaande en mogelijke groepstypen te maken, is
ondoenlijk, omdat men van allerhande gezichtspunten uit kan gaan. Sociologisch is
echter niet elk indelingsbeginsel van belang. Sociologie is geen inventarisatie, geen
kennis om een systematische telefoongids te ontwerpen, al dreigt zij in haar beschrijvend
deel daar wel eens in te ontaarden. Sociologie heeft tot materieel object het menselijk

samenleven, d.w.z. het specifiek-menselijk samenleven, het psychisch leven en, tot for-
meel object de kaders hiervan. Ook de sociografie is geen wetenschap als zij deze beide

objecten uit het oog verliest. Een verkeerstelling bv. kan zeer nuttig zijn, maar zij hecft
even veel en weinig met sociologie als met de medische wetenschap te maken. Voor
beide kan het voorbereidend werk zijn.

(1)    Vocation, blz. 289-29 1.
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Het gaat hier dan ook om een typering van de groepsverschijnselen als uiting van het
menselijk-psychisch leven en om te weten welke groepsvormen wijzigend op dit
psychisch leven inwerken  (1).  En  dan nog willen wij  ons hier verder beperken en  die
groepstyperingen die voor de symboliek geen enkel belang hebben, terzijde laten,
terwijl wij andere van minder belang slechts even aanduiden.

a)  Groepen, meer gesloten uooT of meeT open naar de totate cultuu,·wereld.
Zeker niet alle groepen staan even open of zijn even gesloten voor de cultuur-
wereld waarin zij leven, noch actief noch passief. Niet alle groepen hebben
een even sterk eigen leven om de gegevens van de cultuur op eigen wijze te
verwerken en nieuwe gedachte- of wilsstromingen voort te brengen, eigen
idealen, waarden, symbolen en modellen te ontwerpen. Maar aan alle groepen
is  eigen: een gedeeltelijke geslotenheid van eigen haard  en een gedeeltelijke
openheid voor en naar die cultuurwereld waarin zij leven. Sterk gesloten zijn
de groepen die door de cultuurwereld worden verboden of vervolgd als vreemd
aan de heersende cultuur, ofwel de groepen die in zich een geest ontwikkeld
hebben die de heersende cultuur vijandig gezind is, zoals communistische
jeugdorganisaties en soms ook de kerken. Sterk open zijn die groepen, die
door de cultuurwereld als wezenselement worden erkend bv. de familie in
de Christelijke cultuurwereld, of die, welke de garantie voor hun belangen in
de cultuurwereld hebben liggen, bv. de vakverenigingen. Allen houden echter
een partiEel karakter, zelfs als zij alle menselijke belangen en het totale welzijn
der leden tot eigen opgave rekenen, zoals de moderne arbeidersbeweging; zij
leven van en beinvloeden de cultuurwereld, waarin zij staan. Ware dit niet zo,
dan waren het cultuureilanden, zelf makroculturen.
Er is echter 66n type groep, dat niet alleen in de makrocultuur leeft en daar-
voor openstaat, zij die er onderdelen, geledingen, stratificeringen van uit-
maken: de standen of cultuurstanden, zoals wij die kennen in: hogere stand,
middenstand, lagere stand, of boeren-, arbeiders-, werkgevers-, intellectuele
stand. Soms zijn zij slechts potentiEle, of onbewuste groepen, soms zelfs ge-
organiseerd (standsorganisaties). Zij kunnen onderling sterk afgesloten zijn,
zodat men de indruk krijgt van verschillende opeengestapelde makroculturen
(Indisch kasten-systeem), soms kunnen zij onderling afgesloten  zijn,  maar
open staan naar dezelfde makrocultuur (standen onder het ancien r6gime),
soms onderling 'stijging en daling' toelaten, en elkaar direct beinvloeden
( huidige situatie).   Wij   zien   ook   in onze situatie   hoe deze makroculturele
geledingen als groepen, zich weer verder splitsen naar leeftijds- en sexe-

(1) Voor een critische studie der classificatie der groepen en van de tot op heden ont-
worpen classificaties, zie Sorokin, Society, Culture and Personality,  blz.   I 59-1 70·  De
indelingen die hier volgen, zijn bijna alle genomen uit Gurvitch 'Vocation actuelle de la
Sociologie', blz. 292-338. Bij de behandeling der typen zijn wij echter grotendeels
onze eigen weg gegaan.
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groepen. Deze zijn dan niet alleen groepen in, maar ook groepen uan de
makrocultuur.

b) Zo kunnen wij sommige groepen ook indelen naar oueTheenende socia-
biliteitsuormen.
Men kan sommige groepen in sommige culturen massa-groepen noemen, bv.
leeftijdsgroepen in de Westerse cultuur, andere groepen gemeenschappen, bv.
producentengroepen in de middeleeuwse steden, weer andere groepen hebben
de gemeenzaamheid als typische sociabiliteitsvorm, vooral intieme kringen,
bv. de pubers tijdens initiatietijd in de Afrikaanse negerculturen. Beschouwt
men het economisch leven als een groot groepsverband, dan overheerst hierin
voor onze Westerse cultuur de binding door zelfstandigheid, in een Javaanse
dessa: de gemeenschap. Wij wijzen  hier met opzet  op de sterke relativiteit
van het verschijnsel en hoe het blijkt dat sociabiliteitsvorm, culturen en groe-
pen elkaar onderling bepalen. Niets is hier zo bedrieglijk als de romantiek
en als de wens, die de vader der gedachte wordt. Er is bijna geen enkele
groep die per se verbonden is met 66n bepaalde sociabiliteitsvorm. Diep-
wortelende groepen als het nationale en het familieleven, kunnen voorbeelden
zijn hoe het werkelijk samenleven steeds fluctueert tussen gemeenzaamheid,

gemeenschap en massaverschijnsel, ja zelfs in zich die verhouding verwekt,
waarbij ieder der leden een deel van zich zelf en het zijne angstvallig buiten
het verband houdt. De conclusie is dan ook, dat deze groepsindeling, die zo
gaarne gebruikt wordt (men denke aan de indeling in Gemeinschaften en
Gesellschaften) practisch onbruikbaar is voor een blijvende systematisering.

Ofschoon wij als karakteriserend element van het groepsleven het kwalitatief
psychische aanwezen, wil dit niet zeggen dat een kwantitatief element niet als
indelingsbeginsel kan dienen; dat kan zijn vanaf het moment dat de kwanti-
tatieve samenstelling bepalend inwerkt op het kwalitatief-psychische en zulks
is inderdaad het geval voor getal en duur.

c) Vooral Leopold von Wiese (1) heeft  op een hoogst interessante wijze  het      

eigen leven der groepen getypeerd, dat het gevolg is van zijn getalsmatige   
samenstelling.                                                                            1
Hij onderscheidt hier het paar, de triade, de kleine groep, de grote groep en
'abstracte collectiva', de makrogroepen als staat en Kerk. Typerend voor  1
hem en zijn stelsel is, dat zijn analyse en beoordeling der kleinste groepsvormen
de beste  is.   (2) Wel menen wij  dat men in het paar een fundamenteel onder-

(1)    Leopold von Wiese, Allgemeine Soziologie,  deel II, Munchen  1929,  blz.  ,43-206.
(2)  Een nadere analyse van de kleine groepen zullen wij geven bij de beschouwing van
het symboliek denken in deze groepen. Zie onder Hoofdstuk V, blz. 199 vlg.
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scheid moet maken tussen het paar, die 66n 'wij' vormen en waarvoor de
analyse van Von Wiese geheel opgaat, en het paar dat binnen een groter'wij'
de eigen zelfstandigheid van ieder in het centrum der verbindingen stelt, zoals
contractsparen. Zijn analyse van de driedelige groep, die a.h.w. noodzakelijk
binnen het 'wij' oppositionele verhoudingen doet groeien, is zo juist, dat ze
ons op onze hoede doet zijn voor algemene typeringen zoals Gurvitch die geeft
- en die ongetwijfeld in de grote lijn waar is, - dat er overgaande van
kleinere naar steeds grotere groepen ook een tendenz aanwezig is van ont-
wikkeling van gemeenzaamheidsvormen naar een massaverschijnsel via het
gemeenschapsverschijnsel. Reeds in de triade immers zien wij een ander type
bindingsvorm verschijnen. De algemene oorzaak die in de triade oppositionele
verhouding brengt, is tenslotte geen andere dan jalouzie, en deze nestelt zich
bij voorkeur juist in het wij-verschijnsel en wel des te sterker naarmate de
eenheid, de fusie sterker wordt. Zo wordt dus de oppositionele verhouding in
het hart-zelf van het 'wij'-verschijnsel geboren, vanaf het moment dat dit het
tweetal leden overschrijdt.
Na het paar en de triade kan men voortschrijdend de kleine, middelgrote en
zeer grote groepen onderscheiden. Welke als zodanig te beschouwen zijn,
wordt niet uitsluitend door het getal bepaald, dit hangt mede af van de be-
schikbaarheid van technische en psychische communicatiemiddelen. Daarom
zal men in verschillende omstandigheden, vooral in de verschillende makro-
culturen, het getal moeten vermenigvuldigen met de coEfficiEnt der sociale
verspreiding. Dan kan bv. een dorp van 300 inwoners met een grote versprei-
ding een middelgrote groep zijn, hetzelfde met een zeer geringe verspreiding
of een grote dichtheid, de kenmerken hebben van een kleine groep.
Zo gesteld kan men inderdaad als algemene tendenz erkennen dat kleine
groepen neigen tot gemeenzaamheid, zo bijzonder zelfs dat gemeenzaamheid
binnen grotere groepen,  deze vaak uiteen doet vallen ! Sectarische afschei-
dingen zijn altijd de bedreiging geweest voor grotere groepen, die toch een
sterke innerlijke fusie der leden wilden handhaven, zoals in kerken en
kernen van politieke partijen altijd gebleken is. De kleine groepen leven door-
gaans ook sterk uit hun spontane leven en vertonen weinig behoefte zich in
organisatorische en gefixeerde vormen vast te leggen. Daarentegen vertonen
zeer grote groepen een duidelijke neiging naar het massaverschijnsel als
innerlijke binding. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de ontwikkeling der
arbeidersbeweging in West-Europa. Aanvankelijk bestond deze in sterke
intieme plaatselijke verbanden en was haar karakter even sterk introvert als
extrovert. Naarmate deze plaatselijke verbanden uitgroeiden tot nationale en
zelfs internationale verbanden, kreeg zij een meer oppervlakkig karakter en
werd het moeilijker de plaatselijke 'onderafdelingen' in het leven te houden,
vooral sinds het massale innerlijke leven een meer en meer georganiseerde
bovenstructuur kreeg, dic weldra een hiaat tussen 'de arbeidende massa' en
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de 'vrijgestelden' veroorzaakte. Hier hebben wij een duidelijk voorbeeld van
de wettelijkheid die volgt uit de getalsmatige samenstelling en uit de ver-
houding tussen spontaan leven en superstructuur. Hoe groter de groep wordt,
hoe meer de organisatorische vormen praedomineren. Men kan zelfs duidelijk
constateren dat naarmate de landen en dus de arbeidersbewegingen groter
zijn, deze verschijnselen zich op vergrote schaal voordoen. Een - gezien de
sociale dichtheid- middelmatige getalsterkte zal dan ook het gemeenschaps-
verschijnsel en het contact tussen het spontane leven en de kunstmatige super-
structuur het meest bevorderen.

d) Het tweede kwantitatief gegeven dat van invloed is op de kwalitatieve
aard van de groep is haar duur.
Hier valt een onderscheid te maken tussen tijdelijke groepen, langdurige en
blijvende groepen. Tijdelijk zijn dezulke die, in welke vorm dan ook, slechts
voor bepaalde gelegenheden zijn opgezet. Deze zijn dan ook sterk van volon-
tatieve aard en kunnen niet steunen op reeds tot stand gebrachte stoffelijke
of geestelijke werken, zoals een eigen vaste symboliek. Aan het andere uiterste
staan de blguende groepen, die groepen, wier opheffing niet voorzien wordt,
die dus quasi-perpetueel zijn, zoals staten, kerken, standen, klassen. Hun
bestaan raakt sterk los van de wil der toebehorende leden, waarom Von
Wiese ze dan ook 'abstracte' collectiva noemde. Deze steunen in zeer sterke
mate op de resultaten van het verleden, op hun 'materiEle cultuur' in de zin
van Sorokin, op hun organisatorische vormen of modellen en stereotiepen,
d.w.z. in de blijvende groepen neigen de 'gefixeerde' lagen de 'spontane'
lagen te overheersen.
De langdurige groepen zijn dezulke, wier opheffing onder bepaalde voor-
waarden is voorzien, zoals een schoolklas, een leeftijdsgroep, een kartel, een
N.V. - voor zover de aandeelhouders tenminste een sociologische groep
vormen -, in het algemeen die groepen die op contractbasis gesloten zijn en
opgelost kunnen worden. Maar hiermede zij men toch voorzichtig: wat juri-
disch mogelijk is, is nog niet altijd sociologisch mogelijk! Een onderneming
kan juridisch door haar eigenaar(s) ontbonden worden, maar zij kan socio-
logisch zeer weI tot blijvende groepen behoren en alle eigenschappen, die
wij boven noemden, met zich dragen. Hetzelfde geldt voor het gezin dat
voor de kinderen door de meerderjarigheid en voor de ouders door de dood
ontbonden kan worden. Maar het gezin is in menige cultuur in wezen een
onderdeel van de grotere familie, die een blijvende groep, een geslacht, uit
kan maken, waardoor het gezin deelt in de 'abstractheid' van het familie-
geslacht, - de families sluiten dan ook de huwelijken, niet de partners -,
zodat het gezin alle tradities van het geslacht voortzet en daarvan leeft. In
zo'n geval overheerst het blijvend karakter der familie het gezin. Het eigen
karakter der langdurige groep toont zich vooral in de volledigheid, waarmee
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de groep de personen in zich verbindt; niet alleen traditie, sleur of gewoonte,
noch alleen de actuele wil der leden om samen te zijn, spelen hier, maar een
duurzaam willen van de band 6n de reeds gegroeide historie der groep. Zulke
groepen zijn minder gebonden door hun materiEle en geestelijke werken,
maar kunnen daarentegen meer binding vinden in een scheppende wil om
iets in de toegemeten tijd tot stand te brengen. Zo er mogelijkheid is, zullen
zij tenderen naar een blijvende aard, zelfs al lag dat niet in de oorspronkelijke
bedoeling. De overgangsphase kan dan tot een zeer intens sociaal leven
leiden, omdat de leden gedragen worden door het geloof stichters, grond-
leggers te zijn van iets blijvends. Het scheppend element strekt zich dan over
alle  dieptelagen  uit: men schept zijn waarden en doeleinden, zijn symbolen,
rollen, modellen en organisatievormen, en nergens bestaat er nog verstarring.

e)   Een andere indeling, die ook nog met de materiEle omstandigheden samen-
hangt, en voor de werking van de 'groepsgeest' zeer belangrijk is, baseert op de

uerspreiding der groep, of haar sociale dichtheid.
Wij zijn vaak geneigd ons de groep uitsluitend als actueel verzameld voor
te  stellen,  maar bij enig nadenken vinden wij groepen: zinvolle, functioneel-
causale eenheden van mensen, die zelden of nooit lichamelijk verzameld zijn,
maar elkaar slechts beinvloeden door middel van hun werken of geschriften,
of elkaar dienen door ter plaatse, waar ieder zich bevindt, de belangen der
anderen te behartigen.
Solidariteitsstakingen, bv. in Engeland, voor een vernederende behandeling
van arbeiders, bv. in Spanje, tonen een solidariteit, een groepsgevoel van
mensen, die elkaar niet eens kennen. Maar dit wil toch niet zeggen dat het
directe contact of het zeer verwijderde of zeldzame contact geen invloed op
het leven zelf der groep heeft.
Men  kan hier onderscheiden:
I.  De groepen met dagelijks of vaak herhaald direct contact tussen de leden,
welke Cooley en na hem de Amerikaanse sociologen getypeerd hebben als de
face-to-facegToups. Ofschoon zij mogelijkerwijze niet eens tezamen wonen,
kennen zij toch een grote sociale dichtheid. Deze groepen vallen noodzakelijk
samen met de kleine, en hiervan geldt dus wat wij boven daarvan zeiden.
Zij kunnen echter nog allerhande andere vormen aannemen, gesloten zijn
(bv.  kloosters)  of meer open (een externaat), duurzaam  (bv. een gehucht)
of tijdelijk (b.v. een commissie) en daarvan alle invloeden ondervinden. Men
zij hier dus voorzichtig door hen niet zonder meer met het gemeenzaamheids-
verschijnsel op gelijke voet te stellen. Uit zich bieden zij er een grotere
mogelijkheid toe dan de meer verspreide groepsvormen, dat is alles wat men
er van zeggen kan.
2. Aan het andere uiterste van deze verspreidingsschaal liggen de groepen
wier leden elkaar nooit ontmoeten. Hier kan het groepsverschijnsel zo ijl wor-
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den, zo latent zijn, dat men dikwijls twijfelt of men nog met werkelijke groepen
te doen heeft, b.v. de groep werklozen, de consumenten, de collaborateurs uit
de laatste oorlog, de leden van een omroepvereniging en in het algemeen 'het
publiek'. Het feit dat deze eenheden zich niet eens in een superstructurele or-
ganisatie uitdrukken, is in ieder geval g66n reden om hen het groepskarakter
te ontzeggen. De vraag is vooral of er nog een functioneel-causaal verband be-
staat in een bepaalde zin of waarde? Nu moet men hier o.i. onderscheid
maken:  is  er  wel een gemeenschappelijke zin, waarde of belang,  maar geen
functioneel-causale verhouding, dan bestaat er slechts een latente groep. Een
reactie tegen deze zin, waarde of belang, kan de groep wakker maken, en
functioneel-causale verhoudingen in het leven roepen. Dan pas is er sprake
van groepsleven. Daarom lijkt ons ook het onderscheid tussen nominale en
reiile groepen veel te scherp getrokken; er zijn tal van mogetijke groepen, die
slechts af en toe aan de oppervlakte van het groepsleven komen, maar als
potentialiteiten een eigen werkelijkheid hebben. Maar ook aan de oppervlakte
zullen zij nooit veel intenser zijn dan het massaverschijnsel, juist ook omdat
zij elkaar nooit rechtstreeks ontmoeten en slechts door middel van publici-
teitsmiddelen of enkele woordvoerders met elkaar in contact komen. Het is
echter een opmerkenswaardig verschijnsel dat een grote bevolkingsdichtheid
- zoals in de grote steden - en een sterke onderlinge economische afhanke-
lijkheid niet altijd de sociale dichtheid bevorderen, althans in onze Westerse
cultuur niet, ofschoon de mogelijkheid erdoor vergroot is. De verklaring zit
wel hierin dat de ander niet alleen psychische aanvulling en hulp is, maar
tevens bedreiging van onze vrijheid en zelfstandigheid. Het is mogelijk dat
een te dichte benadering (wonen in hetzelfde huis, dezelfde straat) en een
te grote afhankelijkheid, als psychologische reactie de afweer te voorschijn
roepen:  men  wil de ander op een afstand houden. Wellicht ligt  hier ook  de
sociaal-psychologische verklaring  voor de Sartriaanse stelling: de ander  is
een  schok, een belemmering voor mijn vrijheid en projectie: '1'enfer,  c'est les
Autres'.  (1). Dit is dan de overbetoning van 66n zijde van het menselijk onder-
ling contact; een zijde echter door de socioloog graag vergeten.
3. Tussen beide voorgaande contactvormen in, kan men nog die groepen
onderscheiden waarvan de leden zich zelden verzamelen: bij meetings,  land-
dagen, enz., en zij wier leden elkaar periodiek ontmoeten. De eerste zullen zich
in het gewone leven ook door het massaverschijnsel typeren, maar kunnen
juist bij de enkele ontmoetingsgelegenheden, die meestal van louter pr6pagan-
distische aard zijn en sterk op het sentiment ingesteld worden, plotseling in een
momentaan gemeenzaamheidsverschijnsel omslaan; dan worden hun leuzen,
slagzinnen en symbolen geboren. De tweede groep:   die der periodieke  ont-
moeting, zal veel sterker een intellectueel en volontatief karakter aanne-

(1) J. P. Sartre, Huis Clos, pag. 167·
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men, al was het alleen maar omdat men niet regelmatig vuurwerk af kan
steken. Deze contactsvorm der groepen zal veelal het gemeenschapsverschijn-
sel met regelmatige, rationele activiteit, begunstigen. Veel z.g. massabewe-

gingen hebben dan ook in eigen boezem 'kaderleden' gevormd, die regel-
matig samenkomen, en de activiteiten dragen, waartoe de grote beweging
niet geschikt en niet willig is.
Men poogt ook andersom een beweging te activeren en haar een sterker ge-
meenschapskarakter te geven door de contactgelegenheden te verveelvuldi-
gen. Deze methode kan natuurlijk alleen op resultaat rekenen, als deze con-
tactgelegenheden aanvankelijk in overeenstemming zullen zijn met het massa-
verschijnsel. Komt immers een beweging niet spontaan tot stand, maar moet
deze a.h.w. van buitenaf verwekt worden, dan kan zij slechts vanuit het massa-

verschijnsel zich verdichten.
Naast de kwantitatieve kaders onder de groepen zijn er evenzeer kwalitatieve
grondtrekken der groepen waarmee de andere verschijnselen betrokken zijn.

f )  Allereerst erkennen wij hier introuerte naast extrouerte groepen.

Introversie of passiviteit is o.i. niet alleen een sociabiliteitsvorm, zoals Gur-
vitch zegt, maar kan ook een eigenschap zijn van groepsverbanden. Het lijkt
ons van belang iets dieper op deze vormen in te gaan, en er meer onderschei-
dingen in aan te brengen dan men pleegt te doen. Laat ons allereerst vast-
stellen dat dit onderscheid niet zonder meer samenvalt met de spontane en
organisatorische laag van de groep. Introversie en extroversie kunnen als
sociabiliteitsvormen eveneens gelegen zijn in de innerlijke structuur van de
groep, al kan de organisatorische superstructuur alleen voortbouwen op een
innerlijke extroverte structurering. Naar gelang een dezer sociabiliteitsvormen
de innerlijke structuur bepalen zal, moet men onderscheiden: de zuiver intro-
verte groep, de overheersend introverte groep met mogelijkheid van extroverte
verschijnselen, de evenwichtig gemengde introverte- en extroverte groep, de
overheersend extroverte groep met mogelijkheid van introverte verschijnse-
len en de zuiver extroverte groep. De laatste vier typen kunnen aanleiding
geven tot een organisatorische superstructuur van die zelfde groepen.
De zuiver introverte groep is wat Maucorps noemt: de psychogroep, dezulke
waar alleen de personen aan elkaar als een waarde verschijnen en waardoor
de groep uitsluitend affectief samenhangt. Deze kan op alle kwantitatieve
schalen verschijnen:  een  club, een societeit, buurtschap, stad, gewest, natie,
ras, de mensheid. Er ligt in deze zuiver introverte groepen een zekere trek
naar gemeenzaamheid.
Het is evenwel duidelijk dat een zeer grote uitgebreidheid deze psychogroepen
verdunnen kan tot massaliteit, ja zelfs tot slechts een latent voortbestaan van
zulke groepen. Maar het is ook juist weer de behoefte aan gemeenzaamheid
die hier, bij grotere groepen, gemakkelijk leiden kan tot schisma en separa-
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tisme. Veel bewegingen van nationale minderheden, van gewestelijke reacties
binnen een natie, wellicht ook de nationale bewegingen binnen de mensheid,
vinden hierin hun verklaring: hetgeen door grote extensie der zuiver intro-
verte groepen verloren gaat, de gemeenzaamheid, tracht men door oppositie
tegenover andere groepen te herwinnen, want elke oppositie-verhouding tus-
sen groepen doet het samenhorigheidsgevoel binnen elk dier groepen, het
introverte karakter, groeien.
De vier andere groepstypen vatte Maucorps samen onder de 'sociogroep', niet
ziende dat de combinatie van introverte en extroverte verbindingen telkens
kan variEren, en zijn bewering dat de 'sociogroepen eerder individuen dan
psychogroepen bevatten'  (1) , doet hem eigenlijk in de oude theorie van T6n-
nies terugvallen. In feite zien wij allerhande verschillen. Er zijn overheersend
introverte groepen die een soms tijdelijke, soms zich herhalende maar toch
bijkomstige, extroverte inslag krijgen. Men denke aan familiegroepen, die
tevens producentengroepen zijn, de agnatenfamilies, voor zover zij zich
naar buiten moeten verdedigen. Er zijn andere groepen voor wie juist een
gelijktijdige aanwezigheid der beide elementen wezenlijk is, waar de naar
buiten gerichte activiteit gebaseerd is op een sterke gemeenschappelijke
waarde-samenhang, waar men samen bouwt of vecht, of diensten verleent     i
uit een gemeenschappelijk beleefde overtuiging: het groepsverschijnsel dat     
Smalenbach typeerde als 'Bund' naast de Gesellschaft of Gemeinschaft van     l
Tilnnies, parallel aan de drie gezagstypen van Max Weber. Daarnaast staat      
echter weer het type waarin een bepaalde activiteit overheerst en het ele-     
ment der introversie: het elkaar als waarde beleven, bijkomstig is en slechts        
incidenteel voorkomt. Dit feit kan men bv. vaak constateren bij de huidige
vakorganisaties, in tegenstelling met de vroegere plaatselijke arbeidersver-
enigingen. Deze bouwden vroeger clublocalen, de huidige bouwen kantoren !
Tenslotte zijn er die uitsluitend in samenwerking, en in het geheel niet uit
samenleving bestaan, ofschoon deze uiterst zwak en tijdelijk zijn, als zij niet
tevens een organisatorische superstructuur bezitten. Het zijn dan ook veelal
slechts voor korte tijd gevormde groepen om bepaalde noodzakelijke werk-
zaamheden te verrichten.
Nogmaals: deze vormen kunnen  zich soms alleen voordoen  in de spontane
structuur van de groep. Zij kunnen zich daarenboven in een organisatorische
superstructuur uitdrukken, al zijn alleen de extroverte elementen hiervoor
geschikt. Zo kan een studieclub op basis van een reglement zich een bestuur
en hiErarchische verhoudingen scheppen; een Bond in de zin van Smalenbach,
zal dit in de regel ook doen, al zullen hier de organisatorische verhoudingen
zich zeer dicht bij de spontane verhoudingen blijven aansluiten, - vandaar
dat Weber hier sprak over een'charismatische' gezagsvorm. Naarmate er min-

(1) Paul Maucorps, Psychologie des Mouvements sociaux, P.U.F. 1950, blz. 94-95·
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der introversie is, zal echter de organisatorische superstructuur een meer zelf-
standige rol gaan spelen. Het is zelfs niet onmogelijk dat deze superstructuur
wordt tot een volkomen zelfstandig organisme, waaronder de oorspronkelijke
groep  a.h.w. weggevloeid is: zelfs een oorspronkelijk spontane beweging kan
in een bureaucratisch apparaat verzanden. Voor velen is de moderne staat
reeds een zodanig apparaat waarin het wij-gevoel der burgers is te loor ge-
gaan. Toch is ook een zodanige, verzelfstandigde, organisatie een groep, zij het
van een eigen type, dat overigens zelden voorkomt. Vooral daar, waar het
samenwerken dwingt tot samenzijn, bv. in de onderneming, zullen er toch
weer introverte verschijnselen groeien. Ook groeien er vaak eigen spon-
tane, extroverte structuurverschijnselen binnen een organisatie, soms zelfs zo,
dat zij de organisatie gaan doorkruisen, zoals in de ondernemingen ontdekt is
onder de vorm van 'informal organisation' tegenover de 'formal organisation'.
Het belangrijke verschil tussen de organisatie en de spontane groep of spon-
tane laag in de groep, is dat de organisatie altijd een kunstmatige opzet heeft,
dus rationeel'gemaakt' wordt, zelfs dan wanneer men zich bewust aanpast aan
de spontane extroverte verhoudingen. De spontane groep echter kan niet ge-
maakt worden, zij groeit, al kan dit groeiproces, ook vanuit het organisatorisch
verband beinvloed worden. De spontane groep is in haar wording wezenlijk
een collectief verschijnsel; de organisatie  gaat als zodanig  van een eenling
uit enwordt aan de groep opgelegd.
Het is verwonderlijk dat zowel in de theorie als in de praktijk er lange tijd
een bijzondere voorkeur voor de organisatie als zelfstandige groep heeft be-
staan. In de theorie vindt men dit bijzonder bij de katholiek-sociale wijs-
geren en moraalsociologen. Zij hadden bijna uitsluitend oog voor de functio-
neel-hiErarchische 'societas' en dezer doelstellingen. In de praktijk vond men
nog voor kort de tendenz om via een perfect rationeel schema de samenle-
vingsproblemen op te lossen. Toch is deze voorkeur zo verwonderlijk niet. Zij
is terug te voeren op een zekere gemakzucht: de organisatie is immers datgene
wat zich aan de waarnemer van een groep het eerst vertoont, en het kost
grotere moeite om in de diepere lagen van het spontane groepsleven door te
dringen. Zij is bovendien datgene in de groep waarop men, via de macht, het
meeste vat heeft. Bovendien is die voorkeur te verklaren door de bijzondere
interesse van veel sociologen voor het verschijnsel: staat; juist een groepering
die in onze  tijd tot bijna uitsluitend organisatorische vormen is teruggebracht !

(g) Een volgende typering naar kwalitatieve trekken der groepen, kan ge-
nomen worden uit de wijze waarop de teden toeutoeien.
Hieronder kan men erkennen: de voor nieuwe leden gesloten of open groepen,
en de urije,feitelijke of gedwongen groeD.
Gesloten groeperingen, d.w.z. waarin men slechts op bijzondere voorwaar-
den als lid kan toegelaten worden, zoals krachtens geboorte, erfenis, examen,
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bezit, of een combinatie van deze voorwaarden, hebben de tendenz sterk in
tradities te leven, eveneens een tendenz naar gemeenzaamheid. Zij zijn daar-
om meestal klein, of worden kunstmatig klein gehouden. Zij krijgen een heel
bijzonder karakter als zij zich ook gesloten vertonen tegenover de cultuur-
wereld waarin zij leven. Het worden dan geheime genootschappen, die een
heel eigen taal, symbolenstelsel, riten en modellen bezitten om hun afslui-
ting te bewaren. Het merkwaardige is dat zij vaak een bijna mystiek-emotio-
nele inslag krijgen en daarmee in tegenstelling schijnen te staan met het ratio-
nalisme, in zover dit de Westerse cultuur typeert. En inderdaad heeft deze
stroming veel vroeger gesloten groepen opengebroken of minstens de voor-
waarden van toetreding sterk verruimd of verlaagd. Maar het rationalisme
zelf is weer geboren in de besloten 'salons' en heeft de vorige eeuw zijn
bastion gehad in het geheime genootschap der vrijmetselarij! Dit toont wel-
licht het beste, hoe het rationalisme zelf een geloof en een - aanvankelijk
sectarische - mystiek   was ! Wat hiervan   zij: er bestaat momenteel   in   de
Westerse cultuur weinig neiging tot strikt gesloten groepen. In het algemeen
vinden wij ze hier bij introverte groepen, slechts in sommige extroverte, bv.
de geldaristocratie, ofschoon men kan erkennen, dat het verschijnsel der be-
slotenheid in het beroepsleven een herleving vertgont. In andere dan de mo-
derne Westerse cultuur vindt men zowel de voor-toegang-sterk-afgesloten, als
de geheime genootschappen veelvuldig en in alle levenssectoren: godsdienst,
kennis, beroep, krijgsdienst etc.
De open groeperingen laten ofwel iedereen als lid toe, ofwel op voorwaarden
die door bijna ieder te vervullen zijn. Dit feit geeft aan de groepering een
grotere soepelheid in haar ontwikkeling en beweging, een grotere openheid
voor redelijke argumenten en aanpassing aan de steeds veranderende om-
geving. Zij zijn daarmee ook minder bevorderlijk voor het gemeenzaamheids-
verschijnsel- ofschoon dit onder een bezielende leiding wel mogelijk blijft -,
zij zijn neutraal tegenover het gemeenschaps- en massaverschijnsel. Het be-
weeglijk karakter der Westerse cultuurwereld hangt zeker samen met het feit,
dat de extroverte groepen, welke hier overheersend zijn, in het algemeen open
groepen zijn.
Van de zijde der leden uit gezien kan het lidmaatschap vrij of gedwongen
zijn, terwijl Gurvitch daar o.i. terecht de 'feitelijke toebehorendheid' tussen
plaatst. Wij behoren immers allen tot tal van groepen zonder ooit aan een
keuze gedacht te hebben:  er  lid  van te willen  zijn,  ja,  dan  neen.  Wij  zijn  er
door bepaalde kwaliteiten lid van, en leven in feite in zulk een causaal-
functioneel verband: aldus de toebehorendheid  tot een bepaalde natie,  een
bepaalde stand waarin wij door functie of geboorte thuis zijn, tot onze fa-
milie, tot de godsdienst waarin men geboren is. Toch blijkt hier een bepaald
soort dwang te ontstaan, wanneer iemand zich uit deze groeperingen los wil
maken, 'er mee wil breken' heet het dan. Het is de dwang van de diskwalifi-
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catie 'verraad', een innerlijke morele pressie der groep om te blijven, die des te
sterker is, naarmate de samenhorigheid groter was. Hieruit blijkt dus dat de
maatschappij aan de feitelijke toebehorendheid een morele behoorlijkheid
verbindt, afgezien van het nut of het belang der tot de groep behorende leden.
Dat geldt voor die groepen, waar men noch vrij, noch gedwongen in kwam,
maar door het leven zelf in geplaatst werd.
Gedwongen groepen zijn groepen die ons van buiten af opgelegd worden.
Hier is 66n ding belangrijk. Het is onmogelijk iemand te dwingen ded te
nemen aan het innerlijk groepsleven, slechts mogelijk iemand te dwingen tot
deelname aan een kunstmatige superstructuur. Deze dwang kan van juridi-
sche, van economische of politieke aard zijn, maar geen dezer machtsvormen
vermag iemand te integreren in het spontane 'wij'; slechts bindingen door ge-
deeltelijke zelfstandigheid kunnen opgelegd worden. De superstructuur kan
natuurlijk  de  rest doen; iemand die gedwongen   is  lid te worden  van  een
politieke partij, kan door de contacten daarin meegezogen worden naar het
dieper groepsleven. Maar noodzakelijk  is  dit  niet  (1) .   Het is zelfs  zeer  de
vraag of een dwang tot lidmaatschap niet eerder het gevolg heeft dat de ge-
dwongene zich positief gaat verzetten tegen een - misschien lofwaardig -
innerlijk groepsleven. Niets is tenslotte voor een groep gevaarlijker dan ge-
dwongen lidmaatschap.
Geheel vrije groepen zijn die waar men naar eigen voorkeur in en uit kan
treden. Meestal bestaan deze slechts in zeer gering aantal. Welke groepen
immers noodzakelijk of vrij zijn, hangt geheel af van de cultuurwereld waarin
men staat. In de archaische culturen bestaan geen vrije groepen. Beroeps-
groepen waren  in de Middeleeuwen  niet  vrij,  in het begin  van  de  19e  eeuw

verboden, daarna vrij, sinds het eerste kwart van deze eeuw gold het lidmaat-
schap van de vakorganisatie als maatschappelijk behoorlijk, terwijl er nu de
tendenz bestaat, de beroepsgroepen weer tot gedwongen groepen te maken.
Bovendien hangt de practische vrijheid sterk af van de keuzemogelijkheid.
De staatstoebehorendheid was tot nu toe voor verreweg de meeste mensen
een feit zonder keuze, als echter voor iedereen een redelijke kans op emigratie
in zicht komt, wordt ook het blijven een gevolg van eigen keuze. Wanneer
er maar 66n godsdienst bestaat in een land of een tijd, is de toebehorendheid
een vanzelfsprekend feit, bewust of onbewust aanvaard, maar wanneer er
daarnaast een groep godsdienstlozen is of er meerdere godsdiensten bestaan,
dan kan de toebehorendheid tot een dier groepen eerder een zaak van keuze
worden.

Welke zijn de gevolgen van het feitelijke, gedwongen of vrije lidmaatschap
voor het psychisch leven der groepen? Gedwongen groepen zullen,  als zij  hun
(1) Bij deze, door welk middel ook, gedwongen leden, kan dan ook nooit met zekerheid
van een collectieve schuld gesproken worden.
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dwang werkelijk in moeten zetten, slechts tot een zeer oppervlakkig sociaal
leven komen, tenzij andere factoren tot verdieping werken. Vele leden zullen
slechts tot de superstructuur blijven behoren of hoogstens aan het massaver-
schijnsel deelnemen. Dat andere factoren hier tegenin kunnen werken, vooral
wanneer men na korte weerstand de situatie aanvaardt, toont duidelijk de
gedwongen groep: het leger op basis  van de algemene dienstplicht. Hierin
wordt immers de kern gevormd door leden, die vrijwillig zijn toegetreden:  het
beroepskader; daarnaast staan de gedwongen dienstplichtigen,   maar   deze
vormen tevens een typische leeftijdsgroep, zodat het dwangkarakter snel
overwonnen is. De feiteluke groepen vertonen de grootste stabiliteit, rust en
evenwicht, zijn het sterkst gebonden door traditie en moraal; daardoor zullen
zij in de regel een gemeenschapsbinding vertonen. Zij zullen echter door niets
zo geschokt worden als wanneer leden of kleinere groepen ondanks haar van-
zelfsprekendheid zich afscheiden. De ervaring bewijst dat zij dan tot onbarm-
hartige vervolging der verraders in staat zijn. De vrije groepen leven anders,
wanneer zij gesloten dan wanneer zij open zijn. Gesloten groepen zijn dan
slechts vrij naar intreden, zelden of nooit naar uittreden. Zij blijven dan
ook geheel in de typering der gesloten groepen. Maar vrije en open groepen
zullen in de regel een zeer spontaan, en naar de omstandigheden zich richtend

leven leiden zonder veel vaste traditie, en gericht op concrete doeleinden. Zij
kunnen in enkele jaren volkomen veranderen van leden, opzet en werkwijze.

h)    Een laatste kwalitatieve indeling waarop  wij nog willen wijzen, geldt  de
zin, de waarde, waar omheen de groep zich concentreert. Als zodanig kun-
nen wij onderscheiden: godsdienstige, familiale, territoriale, economische,
liefdadigheids-, politieke, sportieve, wetenschappelijke, literaire groepen en
broederschappen. Hieronder zijn er sommige uni-functioneel, zoals gods-
dienstige, wetenschappelijke groepen, andere pluri-functioneel zoals fami-
liale en broederschappen (bv. jeugdbonden), weer andere multi-functioneel,
d.w.z. zij sluited per se geen enkele waarde uit, zoals territoriale, politieke
groepen. Natuurlijk kunnen bepaalde groepen uit de feitelijke samenhang en
omstandigheden een uitbreiding van haar waarden ondergaan. Zo kan een
godsdienstige groep als een klooster voor de leden multi-functioneel worden
en een onderneming, uit zich een economische uni-functionele groep, pluri-
functioneel worden, omdat zij met andere dan economische waarden te maken
krijgt.
Op de verschillende van deze uni-functionele groepen komen wij in het
laatste hoofdstuk terug.



TWEEDE HOOFDSTUK

SOCIOLOGENOVER SYMBOLIEK EN SYMBOLEN

Hoe is de huidige stand uan de sociologie der symboliek? Ziedaar de uraag
die wij in dit hoofdstuk willen beantwoorden. Als zoij onder sociologie der
symboliek verstaan mogen een verklaring uan het optreden, het wijzigen en
verdwilnen der symbolen, van hun verschillende typen en functies, zulks
vanuit sociologische oorzaken, de studie dus uan het psychisch uerschijnsel
der symboliek binnen de sociale kaders, dan zouden wij moeten erkennen, dat
er eigenlijk nog geen sociologie der symbotiek bestaat. Deze erkenning is
echter at te somber en eenzijdig. Er is immers ook een beschrijuende socio-
logie der symboten mogelijk, en deze is, uooral uoor de primitieue maatschap-
P(jen, zeer veelzijdig beoefend, terwijl mannen als Ikuy-Bruhl hier reads tot
een verktaring uan de symbotiek kwamen uanuit de cultuurwereld der pri,Ai-
tieuen. Daarnaast bestaan taI van beschrovingen van symbolen en hun be-
tekenis in bijzondere groepen en maatschappijen, die echter niet tot een alge-
mene verklaring van het symbolisch karakter komen, slechts de betekenis van
aparte symbolen uitteggen; hetgeen meestat pas geschiedt als deze symboten

afgestoruen zijn.
Er is echter een pr6alabel werk te doen voor men tot de eigenlijke sociologie
der symbolen kan komen:  dat  is te onderzoeken  :  wht zijn symbolen  en  wAt
zijn geen symbolen?  en de vraag te beantwoorden: welke typen symbolen
bestaan er? Het is met deze kwesties dat de sociologen zich tot heden meestal
hebben bezig gehouden. Zij hebben deze kwesties uit zeer verschillende ge-
zichtshoeken bekeken. Sommigen hebben de symbolen gezien als algemene
denkmiddelen en bouwen aldus een sociologische logica op, anderen zien de
symbolen als een uiting van een speciaal denktype - zo L6vy-Bruhl en
Caillet -, weer anderen zien de symbolen als verhulling van wat bedekt moet
blijven en zich toch onthullen wil - zo psycho-analyse - tenslotte zijn er
velen die de symbolen vooral zien als dragers van waarden en ideeEn, als
factoren die de diepere zin in het leven a.h.w. naar de oppervlakte brengen -
zo Durkheim, Gurvitch -.
Wij zullen hier deze opvattingen de revue laten passeren. De uiteenzettingen
geven echter vaak aanleiding tot nadere verklaring, critiek of correctie. Voor
de keuze staande uiteenzetting en appreciatie te scheiden of niet, hebben wij
om de leesbaarheid de niet-scheiding verkozen. Dit heeft het voordeel dat de
appreciatie ook moet blijven geschieden binnen de probleemstelling van de
auteur.

Dit hoofdstuk beoogt een ruime terreinverkenning, nog niet uitgaande van
een vast plan, behoudt aldus een disparaat karakter.
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I. DE BEHAVIORISTEN: MORRIS EN MEAD

De behavioristische sociologen en psychologen onderscheiden zich van andere
scholen doordat zij in hun wetenschap omtrent de mens welbewust een zeer

beperkt terrein van de menselijke werkelijkheid tot object van hun weten-
schap wensen te kiezen, nl. alleen datgene wat ervaarbaar is, - wel te ver-
staan  in  de  zin van zintuiglijke ervaring; terwijl  zij  door hun studiemethode
dit nogmaals inperken tot het experimenteel verifieerbare, om in ieder geval
elke invloed der introspectie uit te sluiten. Zonder dat zij daarmee andere
menselijke werkelijkheid willen ontkennen, achten zij alleen 'wetenschap' die,
welke met zulke physieke zekerheden werken kan.
Toch blijkt dit veld niet zo beperkt als men aanvankelijk zou geloven. Inder-
daad bleef lange tijd hun onderzoek begrensd tot het zuiver uiterlijk 'zich ge-
dragen', maar George H. Mead heeft in dit onderzoek een revolutionnaire
wending gebracht, doordat  hij  ook  de z.g. bewustzijnsverschijnselen:   het
spreken, het denken, in het behavioristisch onderzoek betrok of, beter gezegd,
meende, dit ook in de behavioristische terminologie van stimulans en ant-
woord van het organisme te kunnen formuleren, om zodoende ook de z.g.
geestesverschijnselen van de mens zoveel mogelijk voor - naar hun opvat-
ting - zuiver wetenschappelijk onderzoek toegankelijk te maken. Deze be-
weging heeft zich doorgezet en zijn voorlopige afsluiting gevonden in het
werk van Charles W. Morris: Signs, Language and Behavior  (1) ,  dat  dan
ook  geheel de behavioristische literatuur,  tot   I 946 hieromtrent verschenen,
synthetiseert. Tevens een bewijs dat deze richting in de U.S.A. nog lang geen
overwonnen standpunt is !
Het is duidelijk dat het stimulans-antwoordproces voor het mentale leven
voor hen op de eerste plaats een proces van wisselwerking tussen menselijke

organismen is en zich hierdoor plaatst in het hart der sociologie - altijd in
behavioristische opvatting - aangezien het sociale proces voor hen slechts

een proces van 'interaction', van interpersoonlijke betrekkingen is. Het is
eveneens duidelijk dat dan in het mentaal proces het teken, de taal, het
symbool een centrale plaats in moeten nemen. Dit zijn immers de hoofd-
groepen der stimulansen, die in het sociale leven gesteld worden.
Mead gaat hierbij weI allereerst uit van het gebaar als meest oorspronkelijk
gegeven, omdat dit aan dier en mens gemeenschappelijk is - Behavioristen
wensen immers geen a priori-verschil tussen mens en dier aan te nemen en
kunnen slechts een verschil van min of meer gecompliceerd organisme en
organische reacties ontdekken, - maar hij beperkt zich dan toch hoofd-
zakelijk tot het 'vocaal gebaar', dat de taal is. Morris gaat allereerst uit van
de geluidsprikkel en behandelt naar analogie daarvan de niet-geluidstekens

(1)  New York, Prentice-Hall,  inc.  1946.
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en  de 'post-language symbols': het geluidloos in zichzelf spreken,  dat  het
denken zou zijn. Mead is hierbij meer socioloog en bestudeert de gevolgen
van deze speciale stimulans-reactieverschijnselen der gebaren, n.1. de oor-
sprong daaruit van het mentale leven, de persoonlijkheid en de maatschappij
- Mind, Self and Society, heet zijn meest bekende boek -, Morris is meer
logicist en bespreekt vooral de voorwaarden, eigenschappen, functies, be-
trouwbaarheid, belang en doel van de tekens als zodanig.

I.  Charles W. Morris:  Symboot en gesprekstype.
Morris is weinig socioloog. Zijn verklaringen zijn sterk individualistisch;  dit
is altijd het gevaar als men het sociale leven tot louter interpersoonlijke relaties
herleidt. Dit toont zich ook bij zijn opvatting over het symbool.
Voor hem is het teken de algemene categorie, die onderverdeeld wordt in
signalen en symbolen. Het teken wordt symbool door een tweevoudig ken-
merk:
I)  het is een teken van een ander teken, dus een soort teken in de tweede

macht, en
2)    het wordt voortgebracht  door de ontvanger zelf,  dus  niet  door een derde

gesteld, zoals  dit  bij het signaal het geval  is.   (1)
Aangezien het tweede kenmerk meer buiten de zaak zelf gelegen is, is het
eerste het onderscheidend en wezenlijk kenmerk. Welnu, nergens uit het
werk blijkt, dat het dupliceren van het teken een eigen nieuwe problematiek
oproept. Practisch is symbool alles wat menselijk teken is en hij behandelt

  dus ook als zodanig geheel het taalverschijnsel.
Interessanter lijkt  ons   dan   ook zijn opmerking: het symbool   komt  uit   de
personen voort die ze ontvangen, of anders: de ontwerpers zijn de ontvangers;
de tekens zijn alleen binnen de eigen kring geldend. Het is echter wel vreemd
dat zelfs hier Morris geen eigen groepsverschijnsel ziet, dat niet meer inter-
individueel verklaard kan worden. Ieder ziet immers in dat het kind, dat de
symbolen leert, ze niet zelf voortbrengt, maar dat de symbolen leven in een
groep, die ze voortbrengt en voor wie ze bestemd zijn, en zij derhalve eerst in
de groep aanwezig moeten zijn, willen de leden middels hen met elkaar om
kunnen gaan. Dan ligt ook in het leven zelf der groepen of maatschappijen
het element ter explicatie van de inhoud, de verstaanbaarheid, de draag-
kracht, de veranderingen der symbolen.
Hoewel dus het sociologische standpunt bij Morris zo goed als niet ter sprake
komt, stelt hij vraagstukken die voor de sociologie van het kennen zeer be-
langrijk zijn en hiervoor een weg kunnen aanwijzen. Morris onderscheidt n.1.
vier soorten tekens: de aanduidende, waarderende, opwekkende en bevelende
tekens. Daarnaast onderscheidt hij verschillende 'gesprekstypen', om daarin

(1) Morris, Signs, Language and Behavior, blz. 23 vlg.
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te bestuderen welke soort tekens er in deze typen optreden  (1) . Nu lijkt  dit

weinig belangrijk, zolang deze gesprekstypen zelf arbitrair optreden. Maar
Morris schijnt zelf niet te zien dat deze typen juist verbonden kunnen zijn

met verschillende groepstypen en deze dus het optreden der symbolen mede
beheersen. Aldus is het geval met het door hem genoemde wetenschappelijke,
het wettelijke, het technologische, het politieke of het religieuze gesprekstype.

Andere gesprekstypen zijn meer door de maatschappelijke cultuur bepaald,
zoals het optreden en de belangrijkheid van het cosmologische, het mytho-
logische, het critische en het poEtische gesprekstype, of zijn afhankelijk van
de daarin levende waarden, zoals het morele, het religieuze, het juridische
gesprekstype. Er opent zich hier een heel veld voor de sociologie van het
denken en daarmee voor de symbolen in het denken, dat echter geen uit-
werking vindt.
Eenzelfde gebrek aan sociologisch doorzicht blijkt uit zijn stelling dat de
tekens en symbolen slechts actueel kunnen werken tegenover een doelzoekend

organisme, een formulering die overigens nog sterk herinnert aan de instinc-
tentheorie. Maar deze stelling is geheel individualistisch gedacht en laat het
feit volkomen onverklaard waarom symbolen een universaliteit hebben, d.w.z.
tegenover velen een gelijke gelding bezitten, en waarom tal van symbolen de-

zelfde universaliteit hebben, ofschoon zij zich niet direct tot het organisme

richten. Hij ziet het feit over het hoofd dat, afgezien van enkele zeer diepe en
elementaire bestaans- en reproductiebehoeften, de meeste organische behoef-

ten sociaal-cultureel bepaald zijn en de wijze waarop deze behoeften bevre-

digd worden, altijd cultureel bepaald zijn - zodat de z.g. instincten sterk
gaan verschillen van cultuur tot cultuur - en de mentale behoeften, weer

afgezien van enkele zeer elementaire, in diezelfde cultuien hun gestalte en
vorm vinden. Het merkwaardigste is wel dat Morris w&1 spreekt van een
'interpreter-family', maar hij hierbij niet vasthoudt aan zijn theorie dat de

symbolen door de ontvangers of interpreters zelf worden voortgebracht, zodat

de voortbrengers dit ook doen als een 'family', met door een gemeenschappe-
lijke cultuur bepaalde doeleinden, die door de symbolen worden vertegen-
woordigd, - als het tenminste geen louter kensymbolen zijn, maar de gedrags-

symbolen waartoe hij ze allen herleidt.

Nauw verwant aan het werk van Morris is dat van de signifische kringen,

die hun stuwkracht vinden in de Amsterdamse professor Dr G. Mannoury.
Zijn leer der Significa'  (2)  is een positieve, d.i. waarnemende en experimen-

terende, studie der 'taaldaden', van het spreek- en verstaproces, het 'verstand-

houdingsproces' tussen personen en groepen. Ook zijn werkwijze is behavioris-

tisch, of'hetero-psychologisch', ofschoon ook Mannoury niet elke autopsycho-

(1) 0.c. Hoofdstuk V Types of discourse.
(2)  Prof. Dr G. Mannoury, Significa, een inleiding, Den Haag 1949.
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logie of introspectie kan ontberen. De significi willen echter van de taal-
daad - niet van de losse woorden of 'taalparcellen' - gaan naar de daar-door gemanifesteerde 'psychische correlaten', welke ofwel aanduidend zijn
(de 'begrippen' als correlaten van gehele, functioneel verwante woord-
families), ofwel gevoelshoudingen, ofwel wilsgesteltenissen. Ter verklaringvan de taaldaad zal men met al deze 'psychische reproduceerbaarheden'
rekening moeten houden. Ideaal zou het zijn, wanneer in de wetenschapalleen de indicatieve psychische houding sprak. Significa wil echter ook de
sentimenten en wilsgesteltenissen zuiver indicatief behandelen, juist omdaardoor elkaar beter te leren verstaan, veel waarheidsvragen tot gevoels- of
wilshoudingen te reduceren (d e waarde-oordelen ! ) ,   of  om veel waarheids-
oordelen d.i. indicatieve uitspraken, van hun wils- en gevoelselementen te
zuiveren.

Zo onderscheidt Mannoury verschillende taalstructuren, dit zijn partiEle
associatienetten van woorden onderling en van woorden met verschillende
psychische laagstructuren  (1), te weten  (2) : grondtaal (zeer spontane  uit-
roepen), stemmingstaal (emotionele ontboezemingen b.v. tussen moeder  en
kind, onder geliefden, ruzietaal), gewone omgangstaal. De laatste  zal  het
meest globaal zijn en zowel aanduidingen als wils- en gevoelselementen be-vatten. Dan wetenschappelijke taal, die praetendeert uitsluitend indicatief
te zijn, maar het lang niet altijd is. Tenslotte de symbotentaal, die inderdaad
uitsluitend indicatief is, en als correlaat heeft de wiskundige denkvorm, d.i.
het scherp onderscheidend denken.
Hier zien wij dan ook wat Mannoury onder het symbool of zuivere symbool
verstaat: een taalparcel (hetzij van de gesproken, geschreven of gebarentaal)
die niet wijst naar enige andere werkelijkheid dan naar de psychisch-logische
functie, dus noch een object buiten het denken aanwijst, noch naar emotio-
nele of volontatieve functies van de mens verwijst. De 'Wiener Kreis' der
Significi gebruikt deze leer om tot deze uitsluitend symbolische taal in de
wetenschap te komen. Mannoury echter wil alle taalstructuren waarnemen,
experimenterend en ook duidend omvatten, om tot beter wederzijds begrip
te komen, er dus ook de 'bezielde levenswoorden' in betrekken, juist om er de
verschillende psychische laagstructuren in bloot te leggen; men spreekt in  de
discussie immers toch niet alleen in symbolen.

(1) Mannoury's theorie  over de psychische laagstructuren   (o.c.  blz.   23) komt opmer-
kelijk overeen met Gurvitch' dieptesociologie en zou hierdoor uit te bouwen zijn. Wij
menen dat de leer der significa, die nu b.v. alleen individuele, inter-individuele en
massapsychologie kent, veel verrijkt zou worden door Gurvitch' sociologie, o.a. met het
wij-begrip, het rol-begrip, met de gehele mikro-, differentiele en makrosociologie, omtot een juist begrip van de taaldaad en het onderling verstaan der groepen te komen.
(2)   Zie Dr A. J.  J. de Witte, o.p. 'De signifische beweging'. In Kultuurleven Febr.  I 95 I,blz.ISI  vlg.
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Wij zullen later terugkomen op deze opvatting van symbolen als 'lege hulzen'. Vele
anderen vatten immers de symbolen op als waarde- of zingeladen tekens, juist als
'bezielde levenswoorden'. En o.i. zijn de wiskundige symbolen in bepaaIde condities
hiertoe te herleiden, in zover zij nl. aanduidingen zijn van logische functies.

2.  George Mead: 'Het berekenend symbool' in de sociale 701.
In  de theorie van Mead speelt het symbool een excessief grote rol: de symbo-
liek is hier zelfs het moment waardoor het mentale leven in het organisme I
ontwaakt. Ofschoon de verklaring van de oorsprong van het bewustzijnsleven
wel een der hoofddoeleinden van zijn werk is, ligt daar niet zijn blijvende
waarde. Deze ligt in zijn notie van de sociale rol, die ook ten grondslag ligt
aan zijn theorie over het betekenend symbool.
Bij het algemeen begrip teken brengt Mead onder: signalen, symbolen en
betekenende symbolen.

Als voorbeeld van signaal geeft Mead de voortrekker van een kudde. Dit is het dier met
het meest gevoelige organisme, dat derhalve het eerst de prikkels waarneemt. Het
reageert hierop door te gaan hollen of een geluid uit te stoten. Dit is weer een prikkel
voor de anderen om hem te volgen. Hier blijft dus alles mechanisch en er heeft geen
onderlinge, wederzijdse beinvloeding plaats, geen rolovername. Voor het symbool zonder
meer gaat Mead uit van zijn fameus voorbeeld van vechtende honden. Hond A neemt
bij zijn aanval een bepaalde houding aan, die een prikkel is voor hond B, maar waarbij
hond A reeds rekening moet houden met zijn volgende reacties op de diverse mogelijke
reacties van hond B. Iedere daad die gesteld wordt is eigenlijk een deeldaad, een
aanduiding van, een anticipatie op en oorzaak van zijn volgende daden en als zodanig
een symbool.

Dit symbool wordt nu een betekenend symbooL een 'significant symbol', als
het niet alleen voor de steller anticipeert op wat volgen gaat, maar betekenis
krijgt uoor een ander. Dit is alleen mogelijk als degene die het symbool stelt,
op het gedrag van de ander anticiperen kan en hij kan dit alleen doen, door-
dat hij de rol van de ander in zich overneemt. B.v. een voetballer zal zijn bal
op een bepaalde wijze plaatsen, omdat hij zich ingedacht heeft in de rol van
hem, wien hij de bal toespeelt. Hij zal het antwoord van de ander tot het
zijne moeten maken, wil hij een prikkel kunnen stellen die inderdaad dat
antwoord bij de ander opwekt.  (1) Door training in deze rolovername, krijgen
de anticipaties een zin, worden de prikkels zinvol voor anderen, die weer zijn
rol overnemen en daardoor zinvol reageren kunnen. Het betekenend symbool
berust  dus  op de rolovername en verraadt deze, waardoor de toekomst    ( de
reactie) aanwezig   is   in het heden    ( de prikkel). Waar aldus rolovername
aanwezig is, zoals bij hoger ontwikkelde organismen, ontstaat het mentale
leven (2) of het bewustzijn van het zelf, het ik, het mij en de ander, en daar-
mee het betekenend symbolisch verkeer.
Door de rolovername immers verschijnt allereerst de ander aan het organisme,

(1) Mead, Mind, Self and Society, 1947, blz. 190. (2) o.c. blz. I18/I 19.
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eerst daarna, en tegenover de ander, het 'zelf van de persoon, omdat deze
zich pas identificeren kan in afscheiding van de ander, als niet-de-ander.  (1)
Bij verdere ontwikkeling komen in dit zelf het ik en het mij tot bewustzijn. Het
'mij' is het sociale element in de mens, ontstaan door de integratie van de
rollen van de anderen,  het is de 'veralgemeende ander';  als men wil:  de mens
als sociaal product. Het ik, of het 'originele ik', is de onvoorzienbare reactie
van het organisme  op het 'sociale ik', waarmee zowel bedoeld  kan  zijn:  het
originele spel der rollen,  als de originele integratie van de rollen.  (2)

Zo is voor Mead het symbool als zinvol teken oorzaak en oorsprong van alle
bewustzijnsverschijnselen: het bewustzijn  van de ander,  van  zich  zelf,   zijn
oorspronkelijkheid en afgeleidheid en van heel het gemeenschapsleven. Het
veroorzaakt de menswording; niet slechts de bewustwording, maar het be-
wustzijn. Zeer zeker gaat er een zodanige ontwikkeling van het organisme
aan vooraf dat rolovername mogelijk is, hetgeen nog bij hogere dieren het
geval is. Maar het moment waarop deze rolovername geschiedt met het oog
op de ander, anticipeert op het gedrag van de ander, dus het moment van
het betekenend symbool van het bewustzijn, is niets anders dan een stap
verder op de lange weg der ontwikkeling, in wezen niet verschillend van
voorgaande stappen.
Het is niet duidelijk of dit symbool bij Mead allereerst een collectief of een
interindividueel gegeven is. In het begin van zijn boek gaat hij uit van 'the
social act', het sociale stramien, waarbinnen de stimulus-antwoordprocessen
zich afspelen  (3).  Maar deze notie blijft zeer vaag en speelt in het vervolg van
het  boek  geen rol (4). Waarschijnlijk omdat hij,  naar de wijze der Ameri-
kanen, de zaken tracht te verklaren door hun oorsprong te beschrijven, terwijl
dan 'the social act', als systeem van aanvaarde rollen, een resultaat is. Toch
moet deze notie van de 'social act' als totaliteit van geregelde gedragingen in
een maatschappij voorafgaan aan die van de rol. Terecht heeft Sorokin in
zijn critiek op de theorie der rollen er op gewezen, dat er zonder een geheel
drama geen rollen kunnen bestaan. (5) Rolovername is immers pas mogelijk
als er voor ieder vaste gedragslijnen bestaan, die onttrokken zijn aan willekeur
en waarop de verwachtingen gebaseerd kunnen worden, de toekomst dus aan-
wezig kan zijn in het heden. Aldus vooronderstelt het betekenend symbool
de maatschappij. Meads bewering omtrent het ontstaan van de maatschappij
uit de rolovername van symbolen kan dan ook alleen betekenen - zoals dit
ook geldt voor het mentale leven en de persoon, - dat de personen zich van

(1) Mead, o.c. blz. 19+ (2) Ibid, biz. 154-t 55· (3) Ibid, blz. 7.
(4)   Paul Kahn heeft in zijn critische studie: Le symbole dans la psychologie sociale de
G. H. Mead, in Cahiers internationaux de Sociologie VI 1949, biz. I 34-150, zeker een
grotere plaats aan de 'social act' gegeven dan Mead zelf deed.
(5)   Sorokin: Society, Culture and Personality,  New  York,  1947,  blz.  39-40·
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hun te voren bestaand maatschappelijk verband bewust worden. Men erkent
hier duidelijk de invloed van William James, die de bewustzijnstoestanden het
kenmerkende genoemd heeft van het mentale leven. De psycho-analyse heeft
echter wel voldoende bewezen dat er tussen het organisme en het bewuste

nog een geheel gebied ligt van het onbewuste en het onderbewuste.
In zijn theorie over de symboliek zondigt Mead dus zowel door tekort als
door exces met betrekking tot de sociologische verklaring. Door exces, in zover
voor hem alle symbolen uit interactie in rolovername bestaan. Het is echter
een feit, dat er ook zuiver persoonlijke symbolen kunnen bestaan, waardoor de
persoon geheel individueel en op oorspronkelijke wijze intuitief in contact
treedt  met  voor hem geldende waarden en idealen; vooral  bij  min  of  meer

schizophrene gevallen kan dit worden geobserveerd. Anderzijds schiet Mead
te kort als hij in zijn sociologische verklaring de symbolen, de kennis van de
ander, het ontstaan van het zelfbewustzijn en het maatschappelijk bewustzijn
uitsluitend uit de 'interaction' afleidt. Zijn hypothese der sociale rollen die
inderdaad een oplossing biedt voor het reEle probleem van het onderling
verstaanbaar gedrag, waarin wij elkaar bewustzijnsinhouden - gedachten,
gevoelens, houdingen, wensen, wilsuitingen, enz. - meedelen, z6 dat wij
achter het gemeenschappelijk teken ook een gemeenschappelijke inhoud be-
naderen, deze hypothese veronderstelt, zoals wij reeds zeiden, een vooraf-
gaande werkelijkheid, waardoor de rollen bepaald worden.
De structuur van deze totale sociale werkelijkheid die de rollen voortbrengt,
is door Mead niet nader onderzocht, of liever hij veronderstelt dat de maat-
schappij is de 6ne 'social act', 66n gegeven complex van rollen. Zouden wij
hierop het pluralisme der sociale kaders toepassen, dan verbindt dit vanzelf
enorme consequenties aan de theorie van Mead. Veelvoudigheid van sociale
kaders geeft dan andere systemen van rollen, andere rollen geeft in de orga-
nismen andere rolintegraties, dus een ander 'sociaal ik' en daarmee een andere

persoonlijkheid, welke persoonlijkheid bij Mead immers een product is van
het sociale ik, het 'me', en het originele ik, de impulsen van het organisme.
Hier verschijnt eenzelfde fout als die Mead boven maakte door bewustzijn en
psyche gelijk te stellen, zodat oorsprong van de eerste ook oorsprong van de
tweede beduidt. Hier wordt peI·soonlijkheid gelijk gesteld met persoonlijk-
heidsstructuur, zodat wijziging in de laatste ook wijziging in de eerste be-
tekent.

II. HET SYMBOOL EN DE PSYCHO-ANALYSE

De psycho-analyse is tijdens het leven van Freud practisch met diens systeem
vereenzelvigd, ofschoon hij zich zelf reeds voortdurend te weer heeft moeten
stellen tegen de ketterijen van zijn vroegere leerlingen of medestanders, die
op hetzelfde beginsel van het doordringen in het on- en onderbewuste voort-
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bouwend, eigen richtingen gingen. Na zijn dood heeft de psycho-analyse zich
vooral in Amerika vrijer ontwikkeld en is een algemene methode geworden
zowel binnen de psychologie als binnen de sociologie, ethnographie en
arbeidsleer om in de diepte, die onder of achter het waarneembare in het
menselijk gedrag ligt, door te dringen. /Us zodanig is zij heden ten dage een
gelukkig complement van het Behaviorisme.
Wat de leer der symbolen betreft, moeten wij hier Freud zelf memoreren,
die aan de symbolen zo'n grote plaats in zijn onderzoekingsmethode heeft
ingeruimd. Daarnaast willen wij aandacht geven aan de leer van een der
moderne Amerikaanse sociaal-psychologen, Moreno, die, hoewel niet ex
professo over de symbolen handelend, toch een kostbaar gegeven bevat voor
het begrijpen en behandelen der levende of niet-meer-levende symboliek.

I.  Sigmund  Freud:  symbool  als  plaatsveruangend  lustobject.
In de 'orthodoxe' psycho-analyse is het symbool resultant van het conflict
tussen de libido  van   het   'ik'   en de censuur  van het 'super-ego'. Omdat   de
libido zich niet vrij uit mag werken, schept zij zich plaatsvervangers van het
eigenlijk lustobject, die ontsnappen aan de censuur en waaraan de libido zich
dan toch heimelijk voldoet, soms ook plaatsvervangers van de concurrerende
partners, waartegen de agressie uitgeleefd kan worden. Zelfs het super-ego is
in wezen een dergelijk symbool, symbool van de sterkere vader, terwijl dit 
super-ego zelf onder de drang der libido weer plaatsvervangers, sublimaties
schept, waarin deze drang zich onder positieve toelating en stimulering van
het super-ego uitleven kan.
De schepping der symbolen kan op vele wijzen geschieden, door de subli-
matie of door analogie, d.w.z. door gewone klank- of beeldgelijkenis, ofwel
op een wijze die dieper in het onderbewustzijn grijpt, door regressie op de
weg, door de libido in zijn ontwikkeling afgelegd, hetzij dit de individuele
ontwikkeling was (kinderphasen en oedipuscomplex), hetzij dit de genetische
ontwikkeling (die van dier tot geciviliseerd mens) was.
Typische karaktertrekken der symboliek in deze opvatting zijn:  I. de symbo-
liek geeft aan het kennen geen toegang tot het gesymboliseerde object, in-
tegendeel het dient om het bewuste kennen van dit object af te sluiten. Zelfs
de symbolische aard van het beeld blijft ons verborgen, zodat wij dit voor
het eigenlijke object aanzien, tenzij wij via de droomanalyse en de analyse
der zielsziekten deze objecten ontmaskeren als symbolen der libidineuze wer-
kelijkheid. 2. de schepping der symboliek is onderworpen aan een mecha-
nisme, het mechanisme der traumata der jeugdontwikkeling. Op latere jaren
is er geen ware spontaneiteit van beweging meer, zelfs niet voor de libido.
Hetgeen een grote starheid aan de symbolen geeft. 3. de symbolen zijn
van zuiver individuele aard. Zeker kent Freud de phylogenese, waarmee zelfs
de autogenese parallel zou lopen. De symbolen levend in de mythen en sagen
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zouden zelfs direct van een collectief karakter kunnen getuigen.  (1)  Maar de
symbolen blijven dan niet alleen volkomen ongenuanceerd naar beschaving,
tijdvakken en andere makro- en mikrosociologische kaders, hun collectief
karakter bestaat bovendien nergens anders uit dan uit een parallelisme van
de individuele symboliek, omdat in elke autogenese de phylogenese zich her-
haalt. Van een werkelijk collectief karakter, zoals b.v. de taal dit bezit, is dus
bij hem geen sprake. De kennis van de symboliek door anderen gebruikt, is
dan ook slechts mogelijk door introspectie en analogie met eigen ervaringen.
Nu kan men niet beweren dat volgens Freud heel de symboliek teruggaat op
het sexuele of wat daarmee samenhangt (concurrerende partners) aangezien
hij geen volledige psychologie heeft willen geven, slechts een psychologie van
het instinctieve lustleven  in het menselijk gedrag;  want soms heeft de libido
voor hem deze zeer brede zin. Met name voor het gebied van het kenleven kan
men bij Frezid slechts gegevens vinden omtrent de invloed dezer impulsiviteit
op het kennen, geen analyse van het kennen zelf, al heeft hij op dit terrein
wel   eens heel vreemde dingen beweerd.(2)    Men   kan dus verdedigen   dat
Freud slechts het dynamische gedragssymbolisme van het volontatieve en
affectieve leven heeft behandeld. Maar zelfs als men zich hiertoe beperken
wil, blijft een ernstige critiek op zijn voorstelling nodig, een kritiek die zijn
navolgers niet nagelaten hebben te leveren, als zij Freuds grondconcepties op
wetenschappelijke basis wilden handhaven.
Als  een der grootste fouten releveert Bastide  (3)   dat  in de Freudiaanse  leer
voorwerpen, die in de droomwereld plaatsvervangers zijn van sexuele objec-
ten, dit derhalve ook zouden zijn in het gewone, bewuste leven. Hij toont
duidelijk aan dat er tal van bewuste dynamische gedragssymbolen zijn, die
primair een sociale werkelijkheid symboliseren in concrete gestalten, welke
in de droomwereld dan weer substituten worden voor sexuele realiteiten
wegens een of andere associatie. Alleen al door deze mogelijkheid valt heel
het monosexualisme van Freud ineen. Het is bovendien wel gemeengoed
onder de psychologen geworden dat Freuds analyse zich geheel baseerde op
de Westerse cultuurwereld van de I9de en begin Roste eeuw, die als typisch
kenmerk had het sexuele in de openbare samenleving met een gordijn van
stilzwijgendheid te onigeven. Het merkwaardige is echter dat de anthropo-
logen niet weinig gevallen ontdekt hebben, waarin een sexuele uiting symbool
blijkt van een verborgen sociale of godsdienstige werkelijkheid. Ook komt

(1) Vanuit deze gegevens besluit dan ook C. G. Jung tot een collectieve ontwikke-
lingsgang van de menselijke geest en een bijna fatale heerschappij van het collectief
onderbewuste. Zie hiervoor zijn Symbolik des Geistes. Zurich,  1948,  blz.  65-67  en ziin
Psychologie der typen, Den  Haag  r947, blz.  1 59·
(2)  Zie Prof. dr J. Nuttin, Psycho-analyse en spiritualistische opvatting van den mens.
Utrecht  1949, blz.  47,69 vlg.
(3) Roger Bastide, Sociologie en Psycho-analyse, P.U.F.  I 949, blz.  207.
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het voor, dat een oorspronkelijk sexuele gestalte in het symbool niet eens meer
als zodanig gezien wordt, maar de bedoelde sociale werkelijkheid onmiddellijk
gegrepen wordt. Een herinnering aan de sexuele oorsprong vindt echter bij
primitieve volkeren niet de rninste censuurreactie, zoals dit ten onzent het
geval zou zijn.
Terecht heeft Freud er op gewezen dat symbolen verhullingen kunnen zijn,
maar  eens  te  meer:  dat  is niet alleen het geval  voor het sexuele leven. Overal
waar een spontane uiting op een sociale weerstand stuit in het streven naar
zijn doel, ontstaat een dergelijke symboliek. Adler heeft hier een heel
terrein aangewezen bij de verhindering van de zelfbevestigingsdrang van de
mens in de maatschappij, die zich bij verhindering uitleeft in allerhande ge-
dragingen, die zijn grootheid symboliseren. Bastide wijst hier op de vaak ge-
chargeerde symboliek der mystieken, die bij de weergave van hun godsdien-
stige ervaringen en intuities stoten op een sociaal uitdrukkingsmiddel, de taal,
dat verre ontoereikend is, en hen doet vluchten in symbolen om hun 61an
vrijer te laten stromen. Het blijkt dus dat Freud het symbolisme in een geheel
verkeerd daglicht heeft gesteld, toen hij er alleen verhullingen der libido van
maakte. De stelling dat alle symboliek van individuele oorsprong is en slechts
collectief in de zin van een Leibnitziaanse harmonie houdt evenmin tegenover
de feiten stand. Er zijn tal van symbolen die in het individu als zodanig onbe-
staanbaar  zijn: het totem als symbool  van  de   stam, het bloed  voor  het
geslacht,  de vlag van het land, de formule van een collectief geloof ('vrijheid,
gelijkheid, broederschap', ProletariErs van alle landen...) hebben pas waarde,
zijn pas symbool, in een collectiviteit, niet eens alleen in tussenpersoonlijke
verhoudingen, zij zijn niet eens middelen tot communicatie, maar ter een-
wording in hetgeen zij uitdrukken. Daarnaast zijn er symbolen, die een zekere
status in de maatschappij uitdrukken, zoals ambtskleding en waardigheids-
tekenen, die ook slechts in de collectiviteit zin en oorsprong kunnen hebben.
De herinnering aan deze klaarblijkelijke verschijnselen is voldoende om elke
individualistische verklaring onmogelijk te maken.
Ondanks deze punten van critiek, menen wij toch bij Freud enkele kostbare
gegevens te vinden, die voor de studie der symboliek van waarde zijn. Tegen-
over de behandelde behavioristen en in het algemeen tegenover de tendenz
der logicisten en de psychologen der 'interaction', die het vraagstuk der sym-
bolen behandelen, toont Freud weI overdadig aan dat er niet alleen symbolen
bestaan van de intellectuele orde, dat deze vaak geladen zijn met individuele
of collectieve sentimenten, van welke aard deze dan ook verder zijn mogen.
Ten tweede lijkt ons Freuds typering der symbolen als verhullingen zeer
waardevol. Laten wij zuiver logische en mathematische symbolen terzijde
stellen, dan heeft Freud gelijk, dat veel emotionele symbolen plaatsver-
vangers zijn waardoor de emotie zich ontladen kan, als de spontaneiteit op
niet te overwinnen weerstanden stuit in de werkelijkheid. Men denke b.v. aan
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scheldwoorden, vloeken, door afkeer vervormde voorstellingen van volkeren
of klassen, evenals uitdrukkingen voor liefkozingen, verering, lofprijzing, enz.
Men kan echter niet zeggen - en Freud deed dit wel - dat het symbool
bedriegt, tenminste het verstand bedriegt, om de dynamische tendenzen te
voldoen. Dit kan opgaan in zeer bepaalde gevallen, wanneer de voldoening
dezer tendenz door het verstand zelf belet wordt. Maar de symboliek strekt
zich veel breder uit, terwijl overal geldt de typering die Gurvitch geeft voor
de symbolen: zij drukken hun inhoud uit, terwijl zij deze verborgen houden.
D.w.z. zij houden altijd iets mysterieus, omdat men in de kennis ervan hun
inhoud nooit volkomen uitput.

2.  Moreno: Criterium uoor levende en afgeleefde symbolen.
Een der punten van critiek op Freud willen wij nog apart bezien, omdat dit
ons brengt tot de opvatting van de symbolen bij Moreno. Aanstonds zij gezegd
dat men bij hem geen expliciete behandeling der symboliek vindt, maar in
zijn werk, vooral in zijn Psychodrama (1) liggen belangrijke gegevens.
Moreno heeft Freud ontmoet in zijn Weense tijd, bewoog zich altijd en nog
vooral op het gebied der Psychiatrie, maar heeft zich op twee punten nooit
met Freud accoord verklaard: het exclusivisme der libido, en het mechanisme
der traumata, die bij Freud immers het hele leven fixeren, tenzij een psycho-
analytische techniek van het gesprek de katharsis bewerkt. Welnu, Moreno
heeft zich opgeworpen als de apostel - dit woord is niet overdreven - van
de scheppende spontaneiteit (aan Bergson ontleend), die het diepste wezen
van de mens uit zou maken. Deze spontaneiteit is echter bedolven onder, en
geharnast in de vormen der cultuur, de modellen (patterns) van gevoels-
uitingen, van handelen en gedachteformuleringen, de tekens en verstarde
symbolen, vooroordelen en stereotypen van waarderingen. Deze zijn juist
door hun starheid de oorzaken van conflicten in het sociale atoom (de kring
der directe betrekkingen) (2) en in de maatschappij. Moreno meent nu het
middel gevonden te hebben om alle conflicten op te lossen, n.1. in het vol-
komen vrijzetten van de scheppende spontaneiteit, door deze te zuiveren
van alle 'culturele resten'. Dit kan alleen door het psychodrama (zowel in
soliloquium,  als in gesprek, als vooral  in het toneelspel)   en het sociodrama
(waar de groep zijn sociale problemen behandelt). Moreno gelooft  dat  de
oorspronkelijke spontaneiteit ieder moment vrij gezet kan worden, als dit
moment  tot een revolutionnair moment gemaakt kan worden   ( de warming-
up-situation). Door deze schok zal het individu in het drama zijn echte rol
(1) J. L. Moreno, Psychodrama, Beacon House,  New  York,   I 946.
(2) Zijn bekende sociometrie - welk woord naar analogie met econometrie grote
misverstanden heeft gewekt, - is niets dan een betrekkelijk geslaagde methode om deze
betrekkingen te kunnen meten. Zie ons artikel: Sociometrie en de sociometrische revolu-
tie; een critische studie over het werk van Moreno, in 'Mens en Maatschappij', Septem-
ber I 952.
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gaan  spelen, zijn innerlijk uiteenzetten en ondergaat  hij de katharsis:    hij
leert zichzelf kennen zoals hij is, de anderen leren hem kennen zoals hijis en
hij leert de anderen kennen zoals zij zijn, kortom, de sociale atoom wordt tot
volle klaarheid gebracht. Dit spel gebeurt niet alleen in woorden. Moreno
hecht veel waarde aan de z.g. 'presematic spontaneity' en in de reportage der
psycho- en sociodrama's vindt men vaak een uitgebreider relaas over de be-
wegingen, dan teksten van gesproken zinnen. Ook hier komt invloed van
Bergson aan het licht: het is niet in het zijn, dat de persoon zijn originaliteit
openbaart, maar in het worden, niet in het gemaakt hebben, maar in het
scheppen, in de moeilijkheden van het verzinnen en proberen.
Het is nu vooral in deze theorie over de spontaneiteit van het leven tegenover,
of liever nog, binnen het cultureel gefixeerde, dat er o.i. een belangrijke aan-
wijzing ligt tot beter begrip van het leven der symbolen. Men heeft terecht
aan Moreno verweten dat ook het revolutionnaire element niet 'bevrijdt' van
alle restanten, maar er is in het leven inderdaad een stuk gefixeerd en een
stuk spontaan leven, en het is een feit dat het laatste dikwijls in het eerste
dreigt te verzanden. Zo kan ook het leven der symbolen verstarren en worden
tot zuiver modellen, stereotypen zonder beleefde zin en inhoud. Men heeft
van onze tijd meer dan eens gezegd dat de symbolen 'vermoeid' zijn. Moreno
heeft ongetwijfeld een weg gewezen, naar het oorspronkelijke, het scheppende
element in het leven, het element van de artist, dat overal te vinden is. Er is
een spontane symboliek  en een gefixeerde symboliek;  er  is een verstarde  en
dode symboliek, naast een levende, een bezielde symboliek. Zijn opvatting dat
Al het gestabiliseerde hiervoor een remming is, kunnen wij niet zonder meer
delen: het kAn een hindernis zijn, het is vaak een hindernis, maar ook het
gestabiliseerde kan steeds weer op een oorspronkelijke wijze beleefd worden.
Het psycho- en sociodrama kan hierbij een dubbele rol vervullen:  als test en
als hulpmiddel der spontaneYteit. Maar ook deze techniek, waarnaar Moreno
als dokter weI voornamelijk moet grijpen, omdat hij kunstmatig het revolu-
tionnaire moment moest scheppen, moet men niet als het enige middel zien.
Zelf wijst Moreno reeds op de alleenspraak en samenspraak, altijd onder
conditie van het levenswarme, onverwachte moment. Deze momenten doen
zich in het leven, buiten elk kunstmatig kader om, ook voor. Menige redenaar
is een voorbeeld van een dergelijke alleenspraak wanneer hij op levenswarme
feiten reageert. In menig gesprek hoeft er maar 66n van de deelnemers 'uit
zijn rol te vallen', d.w.z. tot de rol van zijn eigen persoonlijkheid terug te
keren, om alle deelnemers vrij te zetten van hun gefixeerde houding. Het is
in die ogenblikken dat men kan testen of de traditionele symbolen nog leven,
en vooral of men niet spontaan naar andere symbolen grijpt dan de conven-
tionele om zich uit te drukken. Dan is hier het scheppend moment! Wat dan
uitbreekt, zal ook weerklank vinden, zal verstaan worden.
Het komt ons voor dat vooral het sociodrama op dit punt nog weinig ont-
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wikkeld is. Menigmaal is een vergadering - ijselijk beeld van gefixeerde
gedragswijze -, of een schoolklas, tot een werkelijk, levendig sociodrama te
maken, als iemand onverwacht een werkelijk probleem in het midden gooit
en dit onder zijn regie vrij uit laat spelen door de 'toehoorders', die dan
spelers worden. Men ontdekt dan gemakkelijk de groepen en de collectieve
meningen en houdingen, men kan dan ook aanwezig zijn bij de geboorte van
nieuwe, levendige en waarlijk collectieve symbolen, of de aanhankelijkheid
meten aan de nog bestaande symboliek. Dit is voor ons doel de grote bijdrage
van Moreno. De 'techniek' van het vrijzetten der spontaneiteit - die natuur-
lijk veel gemakkelijker is bij jongeren dan bij ouderen, bij sterk spontane dan
bij sterk gefixeerde volkeren -, veroorlooft ons dode en levende, reeds aan-
vaarde en groeiende symboliek te onderscheiden, zowel in gebaar, in beeld
als in woord, stelt ons ook in staat situaties te scheppen, waarin nieuwe
levende symbolen erkend worden, of waarin soms ook het negatieve karakter
van het symbool te voorschijn komt, wanneer n.1. de houdingen waaruit het
vroeger voortgekomen is, nu spontaan verafschuwd of geminacht worden
(b.v.  de deftige stijl van  de  I9de  eeuw in  onze  tijd). Deze techniek bevat
echter geen middel om afgestorven symbolen  te doen herleven;  het is zelfs  een
hele vraag of dergelijke middelen bestaan en zelfs bestaanbaar zijn, aangezien
zij een directe invloed op de spontaneiteit zouden moeten uitoefenen. Het
enige dat ons mogelijk lijkt, is dat een symboolzoekende spontaneiteit zich
opnieuw aan een afgestorven symbool hechten zou.

III. DE SYMBOLEN IN DE FRANSE SCHOOL

Als wij hier gaan spreken over de Franse school, dan hebben wij het oog op
de School van Durkheim.
Eigenlijk bestaat er nog een Franse School, die van Le Play, welke zijn bestaan na de
dood van enkele grote figuren als Henri de Tourville en Paul Bureau, in het tijdschrift
van 'Les 6tudes sociales' tot op heden kwijnend doorzet, maar noch een eigen theorie
ontwikkeld heeft, noch een plaats in de sociologie, zoals deze internationaal beoefend
wordt (1), heeft kunnen veroveren. De school van Durkheim genoot tot voor kort
in  Frankrijk een practisch monopolie   (2).

Wat deze school typeert is de aanvaarding van de conscience collective als
oorspronkelijk sociaal gegeven- zoals wij dit ook aanvaard hebben voor het
'wij'-verschijnsel - en de opvatting dat het sociale niet alleen gelegen is in
(1)  Uitgezonderd een Engels Centrum: het Le Play-house in Londen. Terecht zou men
o.i. ook G. Le Bras tot deze richting kunnen rekenen, ofschoon hij zeker afwijkt van
hun traditionalistische stijl.
(2)  Over de wijze waarop dit monopolie verkregen en gehandhaafd werd, zie de inte-
ressante opmerking van Prof. J. Leclerq in zijn Introduction A la Sociologie, Louvain,
I 948, blz. 56.
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het streefleven, maar evenzeer en zelfs meer oorspronkelijk in het denk- en
emotionele leven. Verder bestaat er binnen deze school een vrij grote differen-
tiEring en ligt haar waarde wellicht meer in zeer gedegen onderzoekers der
archaische culturen zoals Marcel Mauss en Lucien L6vy-Bruhl, dan in de
meer geprononceerde theoretici als Emile Durkheim, Maurice Halbwachs en
George Gurvitch, welke laatste echter een meer zelfstandige figuur is en de
Franse en Amerikaanse richtingen tracht te synthetiseren.
Theoretische studies over de symboliek zijn hier niet geleverd, maar waar-
schijnlijk wordt er in geen school zo'n grote plaats aan de symboliek in de
theorie gegeven, terwijl zij ook in hun onderzoeking der archaische culturen
een grote aandacht aan de aldaar levende symboliek wijden. Het zal dus
mogelijk en nodig zijn hun theorie der symboliek uit het geheel los te maken.
Methodisch zullen wij daarvoor die delen uit hun werk kiezen, die ons hier-
voor het meest representatief toeschijnen.

I. Durkheim: Symbolen als uitdrukking van waarden.
In twee zijner werken heeft Durkheim over de symbolen gesproken, beide aan
het  einde  van zijn loopbaan:  in zijn rede voor het Internationaal congres
voor Wijsbegeerte, getiteld: ' ugements de valeurs et jugements de r6alit6'  in
1 9 I I   (1) ,  en in zijn 'Formes 616mentaires de  la vie religieuse'  (I 9 1 2) .
In het eerstgenoemde stelt hij de symbolen voor als de brug tussen de waarde-
oordelen en de werkelijkheidsoordelen en plaatst hij dus de symboliek in het
hart van het vraagstuk naar de werkelijkheidswaarde der waarde-oordelen,
een probleem dat sinds het begin der twintigste eeuw de gemoederen zozeer
verontrust heeft  (2). Wij geven daarom eerst  de  kern  van dit betoog  weer,
zo goed dit mogelijk is - zijn redenering is soms vrij verward en verwar-
rend -, om daarna een critiek te formuleren op zijn voorstelling der sym-
boliek.
Het waarde-oordeel, zegt hij, is een algemeen en objectief oordeel over een
subjectieve aangelegenheid. Daarmee is het probleem van de werkelijke
objectieve geldendheid gesteld: hoe is dit oordeel mogelijk? De oplossing kan
niet zijn, dat het hier gaat over een persoonlijk oordeel over een objectieve
zaak, want de waarde is niet in de dingen aanwezig; evenmin  dat het  hier
zou gaan over een collectief oordeel, dat zich aan de personen opdringt (b.v.
dit schilderij schijnt heel mooi te zijn, ofschoon ik er het mooie niet in zie;
het heeft dan toch waarde). Het collectief oordeel kan als zodanig de objecti-
viteit van de waarde niet waarborgen, omdat het de waarden zelf niet kan
verklaren; het collectief karakter bevat immers geen verklaring   voor   het

(1)   Heruitgegeven  in de opstellenverzameling 'Sociologie et Philosophie', Parijs  I 95 I.
(2) Deze problematiek, zoals ze in het Duitse taalgebied gesteld en behandeld is, is
critisch onderzocht door Dr. Fred. L. Polak, in 'Kennen en Keuren in de sociale weten-
schappen', Leiden,  I 948.
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onderscheid tussen de religieuze, morele, aesthetische, speculatieve en econo-
mische waarde. De hoofdfout van beide oplossingen is, aldus Durkheim, dat
zij de waarden in de dingen buiten ons leggen, hetgeen volgens hem strijdt
met de feiten; waarde wordt  door ons toegekend:  zie  de hoge waarde  voor
luxe en onnuttige artikelen, de hoogste waarde van een lelijk afgodsbeeld,
de waarde van de vlag, van een zeldzame postzegel en de zedelijke waarde
van   de  mens, die anatomisch, physiologisch en psychologisch  ( ! )   van  het
dier slechts gradueel verschilt. Een derde oplossing, die hierin zou bestaan

dat de waarde van eigensoortige realiteit is buiten de ervaringsrealiteit, en
waaraan een aparte menselijke kenfaculteit zou beantwoorden om deze te
benaderen, dus in de trant van Max Scheler, wijst hij als onwetenschappelijk
van  de  hand. Deze theologische ( ! ) (1) hypothese strijdt  met  het  feit   dat
de   waarden   in de verschillende maatschappijen variEren en moeten  ( ! )
variEren.
De oplossing is dan gelegen in het collectief bewustzijn, dat hij hier - het is
een der laatste stadia van zijn ontwikkeling - karakteriseert als een eigen-
soortige, kwalitatief andere dan, en aan de individuele psychen zelfs tegen-
gestelde, ofschoon altijd hieruit voortgesproten, psychische grootheid.   (2)
Welnu, dit collectief bewustzijn komt op bepaalde momenten van zijn bestaan
in beroering en schept in een collectief enthousiasme zekere idealen, waarin
het zo geheel opgaat dat het onderscheid tussen ideaal en werkelijkheid ver-
dwijnt. Het Rijk der hemelen is dan nabij ! Idealen en waarden - nu plotse-
ling identiek geworden - zijn dus producten der collectieve emotionaliteit.
Deze momenten van beroering en begeestering - en dus van identificatie van
ideaal en werkelijkheid - zijn echter tijdelijk. Het gewone leven herkrijgt
spoedig zijn rechten en de idealen zijn dan kostbare herinneringen, maar
weer los van de werkelijkheid. Periodiek worden zij wel meer kunstmatig ten
leven gewekt in feesten, ceremonies, toespraken, preken, of dramatische voor-
stellingen, - maar ook deze hebben slechts een tijdelijk karakter. Toch blijven
deze idealen en waarden het centrum van alle gemeenschapsleven, zodat zij
de ziel zelf der maatschappij zijn: zij zijn de eigenlijke inhoud van het collec-
tief bewustzijn (onderbewustzijn?) en als zodanig de motorische kracht der
samenleving, haar energiebron. De idealen zijn dus, zo zouden wij willen
vertalen, dynamische collectief-psychische toestanden, en de waarde-oordelen
drukken allereerst deze werkelijkheid uit.
Zijn de waarden echter  ook  in de dingen ? Volgens Durkheim kunnen   de
collectieve idealen, die in de begeestering worden geboren, zelfs dan niet tot
stand komen,  en zij kunnen zich later  niet weer bewust worden   ( d.w.z.   de
collectiviteit  kan  er  zich  niet van bewust worden),   dan op voorwaarde   dat

(1)  Bedoeld is waarschijnlijk: platoonse.
(2) Voor zijn, daaraan voorafgaande opvatting over de 'conscience collectieve', zie
onder Hoofdstuk  IV,  blz.   I 54/155·
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zij zich vasthechten aan dingen of gebeurtenissen, die door allen gezien,
begrepen en voorgesteld kunnen worden, hetgeen mogelijk wordt als deze
dingen of gebeurtenissen een zekere venvantschap vertonen met de idealen.
Dit zijn dan symbolen, werkelijkheden die in zekere zin (n.1. als tekens) de
collectieve, psychische werkelijkheden zijn. Maar nooit drukt het ideaal zich
ten volle in deze dingen uit, het ideaal is voller van inhoud, rijker aan werking
dan deze zaken: het transcendeert deze dingen. Anderzijds ondergaan   de
zaken of personen die als symbolen gebezigd worden een soort metamorphose,
zodat het rijk der idealen en het rijk der werkelijkheden in hen vermengd
worden. Nu wordt het mogelijk empirisch de aanwezigheid en de kracht der
waarden en idealen te onderzoeken, aangezien de symbolen onder de empirie
vallen, zodat een oordeel over hen tegelijk een waarde-oordeel en een werke-
lijkheidsoordeel is.
Dan verbreedt Durkheim zijn vraagstelling  tot wat genoemd  is: de waarheidswaarde.
In alk werkelijkheidsoordeel steekt tenslotte een waarde-element: de waarde  der  waar-
heid. De concepten  van het oordeel zijn tenslotte ook geestesconstructies: idealen.  (1)
Maar in de waarheidswaarden zijn het de idealen of concepten die als symbool gelden
van de dingen buiten ons, om de dingen toegankelijk te maken tot de geest, terwijl bij
de andere waarden de dingen fungeren als symbool der idealen om deze aan de ver-
schillende individuele psychen in de collectiviteit toegankelijk te maken en ze in de
herinnering van het collectieve bewustzijn terug te roepen. In het geval der concepten
gaat het dan ook allereerst om een zo getrouw mogelijke weergave der werkelijkheid, in
het geval der tastbare symbolen gaat het er om de werkelijkheid onder de actie van
het ideaal, in zover het' zich in de symbolen openbaren kan, te veranderen.
Wanneer men deze redenering van nabij beschouwt, blijken er twee vraagstukken
tegelijk behandeld te worden, die in de symbolen hun oplossing moeten vinden:  I. hoe
is het waarde-oordeel zelf mogelijk, daar de waarde uiteindelijk een subjectieve aan-
gelegenheid is en 2. hoe kan de aanwezigheid en de kracht der idealen en waarden
empirisch, wetenschappelijk geconstateerd worden ? Het gevolg  is  dat  ook   zijn  term
'werkelijkheidsoordeel' een dubbele zin krijgt:  die van objectieve geldigheid der idealen,
hun beheersing van de subjectieve waarde-oordelen, die in een objectief oordeel worden
uitgedrukt, en het empirisch verifieerbare oordeel over de bestaande waarde-oordelen.
Dit tweede vraagstuk bestaat voor Durkheim tenslotte hierin: de idealen zijn psychische
grootheden, en het psychische is niet voor de empirie toegankelijk. Hoe is nu een
wetenschappelijk oordeel mogelijk ? Bedoeld is dan een natuur-wetenschappelijk oordeel,
dat kwantitatief verififerbaar is. Nu heeft Durkheim ontegenzeglijk gelijk wanneer hij
beweert dat idealen en waarden psychische grootheden  zijn: zij bestaan als zodanig
krachtens de mens en niet als dingen buiten de mens om. Durkheim heeft eveneens gelijk
als hij zegt dat deze oordelen doorgaans primair collectief zijn en door de individuen
daaruit overgenomen. Hij heeft ongelijk als hij impliciet beweert dat alleen natuur-
wetenschap wetenschap is, deze zal zelfs nooit kunnen leiden tot verklaren en be-
grijpen:  dat is eigen  aan de geesteswetenschappen.  Maar  ook  voor  deze  is  een  kwan-
titatieve contr6le wenselijk en hiervoor hecft Durkheim - bezorgd om van zijn socio-
logie een erkende wetenschap te maken - cen goede weg gewezen in de studic der sym-
bolen. De idealen worden collectief uitgedrukt in symbolen: zaken, personen, gedrags-

(1) Hier speelt Durkheim met de dubbele betekenis van het woord 'id6al' als ideaal
en ideEel.
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regels, spreuken: uiterlijke verschijningen geheel  van het psychische doordrongen.  Wel-
nu, de veelvuldigheid waarmee deze gebruikt worden is te meten, de pressie waarmee b.v.
de gedragsregels opgelegd worden, is te meten aan de mate van reactie tegen de over-
treders, de kracht der regels zelf is weer te meten aan de veelvuldigheid der overtre-
dingen en het aantal overtredingen dat getolereerd wordt. Aldus maakt het symbool een
sociologische studie  van het collectief psychisme:  van de idealen  zelf  en de psycholo-
gische houding t.o.v. de idealen, mogelijk.
Het eerste vraagstuk:  naar de objectieve geldendheid der waarde-oordelen is belang-
rijker. Durkheim zag hun objectiviteit hierin bestaan dat het toestanden en oordelen
waren van het collectief bewustzijn, die de oordelen der individuele subjecten be-
heersen. Dit is geen oplossing van het vraagstuk, want ieder vraagt spontaan naar de
waarheidswaarde van dit collectieve oordeel. Wanneer men nu waarde gelijkstelt met
waardeschatting of waardeachting - hetzij individuele, hetzij collectieve -, wanneer
men m.a.w. in het waarde-oordeel niets anders ziet dan de uiting van een waarderende
houding t.o.v. iets of iemand, dan is natuurlijk het subjectieve element per definitie
gegeven. Wanneer men waarde echter bepaalt als een nastrevenswaardig goed, of
algemener als: datgene  wat het leven een menselijke zin geeft,  dan  kan men vragen
of dit goed een subjectief of een objectief gegeven is, en of de kennisname ervan
neutraal of sociologisch bepaald is in een bepaalde richting. Alleen zo is het vraag-
stuk zuiver gesteld. Nu menen wij hier te moeten onderscheiden - in afnemende
mate van algemeenheid   en   dus van objectieve zekerheid -: idealen, waarden   en
doeleinden. De zeer algemene en daarom als zodanig niet-verwerkelijkbare idealen, zo-
als menselijke volkomenheid, gerechtigheid, barmhartigheid worden door niemand
betwijfeld  en zijn terug te vinden  - als ideaal !  -  in alle culturen en tijden.  Deze
idealen zijn voor het kennen immers een gegeven, gegeven in de dynamische structuur
van de menselijke geest; derhalve objectief. Om echter verwerkelijkt te worden,
moeten de idealen nader tot de concrete, sociologische werkelijkheid van deze cultuur
in deze tijd gebracht worden. Er ontstaat dan een product van het algemene ideaal
en de concrete toestand van een bepaalde cultuur en dit ambivalent algemeen-concrete
verschijnsel is de waarde, of beter zijn de waarden, want voor zijn toepassing op de
werkelijkheid moet het 6ne ideaal gebroken worden in losse stukken. Daardoor wordt
het waarde-oordeel, dat zijn zekerheid ontlenen moet aan de zekerheid van het ideaal
en aan de zekerheid onzer kennis van de concrete toestanden en dat bovendien gekend
wordt vanuit en met het oog op een historisch culturele toestand, heel wat minder
zeker.  In dcze waarden zit immers altijd  een stuk menselijk maaksel: de vormgeving,
de concrctisering van het ideaal met het oog op, en onder onbewuste invloed van de
sociale werkelijkheid. Als men dus met Durkheim vraagt naar de werkelijkheidswaarde
van het waarde-oordeel, en men verstaat daaronder zijn objectief geldend karakter,
dan kan men zeggen dat het minder objectief is dan het algemeen ideaal, want mede
beinvloed door plaats en tijd, zodat er groter inspanning vereist wordt om een juiste
waarde te ontdekken; verstaat men echter onder de vraag welk oordeel het dichtst
aansluit bij de werkelijkheid, bij het leven dat een zin moet krijgen, dan is het concrete
doel, het concrete plan, het meest werkelijkheids-na, het ideaal het minst en ligt het
waarde-oordeel halverwege tussen beide.

Wat ons hier echter meer interesseert, is zijn theorie over de symbolen die in
deze rede tot uitdrukking komt. Wij kunnen deze in drie punten samenvatten.

a. De geboorte der symboten. Durkheim ziet de symbolen in de ogenblikken
van collectief enthousiasme tot stand komen. In de toestand waarin het
collectief psychische leven warm loopt, zou er dan een spontaan inzicht, een
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spontaan grijpen naar de waarden ontstaan, of beter nog naar Durkheims
opvatting zouden de waarden zelf voortgebracht worden. Deze situatie is
niet onmogelijk, als men het woord enthousiasme in de brede zin neemt van
een 'warming-up-situation' in de zin van Moreno, als momenten waarin de
scheppende spontaneiteit vrijkomt;  b.v.  bij de aanval op een slechts latent
bestaande groep, kan de waarde van deze groep bewuster ingezien worden
en de mensen weer gaan begeesteren. Ook is het in zulke toestanden regel, dat
de collectiviteit dit verworven waarde-inzicht belichamen wil in concrete
symbolen, zaken, slagzinnen, personen. Typisch voor Durkheim is, dat hij
deze blijvende symbolen niet primair ziet als vertegenwoordigers van de
waarden, maar als herinneringen aan deze doorleefde momenten, en via deze
aan de waarden.
Het is echter zeker overdreven de origine van alle symboliek tot zulke mo-
menten van begeestering terug te voeren. Dit gaat al zeker niet op voor de
concepten, ook in hun verwoorde toestand, die Durkheim zelf - half terecht,
half ten onrechte - symbolen noemt, evenmin voor de prijs als uitdrukking
der collectieve economische waardering, die Durkheim zelf op 66n lijn zet
met de andere waarden. In deze sterke benadrukking der collectieve emotio-
nele toestanden, lijkt ons nog iets van de massa-psychologie van Le Bon en
Sighele  door te werken; het lijkt zelfs geenszins onmogelijk dat dergelijke
indrukwekkende ogenblikken meer in de verbeelding der latere geslachten
bestaan,  dan dat ze in werkelijkheid ooit bestaan hebben  (1) . Het merkwaar-
dige is dat feiten die tot de oorsprong van algemeen erkende symbolen hebben
geleid, aldus zelf een symbolisch karakter krijgen. Waarde-opvattingen en
symbolen als collectieve verschijnselen kunnen op allerhande wijzen ontstaan:
door stichting (Christendom, Mohamedanisme), door bewustwording  van
wat latent aanwezig is, of door gewenning en geleidelijke groei.
b.  De aard der symboten. Het is merkwaardig, dat, tenvijl de meeste auteurs
slechts oog hebben voor de relatie tussen het symbool en het gesymboliseerde
object  (God, de groep, de voorouders, een sociale beweging, een gebeurtenis),
Durkheim slechts aandacht heeft voor het subject dat het symbool uitdrukt,
de psychische toestand, de waardering van het subject t.o.v. het object. Hier-
mee vestigt hij in ieder geval de aandacht op een verschijnsel, dat altijd bij
de symboliek mede optreedt, en dat een der verschilpunten tussen het symbool
en het gewone teken is. Het symbool wordt daardoor iets wat geheel van het
psychische doordrenkt is: bij Durkheim 'betekent' het symbool iets psychisch
buiten de mens: de projectie van de idealen en waarden, tot teken geworden
door een psychische, enthousiaste greep naar dit teken, dn het 'betekent'
tevens iets psychisch in de mensen: de collectieve houding t.o.v. de geprojec-

(1) Kurt Baschwitz heeft tenminste in zijn Denkend mensch en Menigte' ('s-Graven-
hage   1945)   heel  wat  van de collectieve emotionele toestanden, zoals  zij  in het volks-
geloof bestaan, tot zeer nuchtere properties herleid.
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teerde idealen en waarden. Daardoor wordt wel het symbool zeer geschikt om
het psychische te meten, maar anderzijds zeer ongeschikt om een neutrale
benadering van de objectiviteit der waarden te begunstigen !
Men kan er wel eens aan twijfelen of het symbool ook altijd een psychische
houding tegenover het object weergeeft, vooral wanneer men met Durkheim
ook de concepten tot symbolen verklaart. 'Omgekeerde symbolen' noemt hij
deze immers: hier staan idealen  ( = concepten) voor zaken. De concepten
schijnen neutraal tegenover het object en geen waarderende houding te weer-
spiegelen !  Toch moet men hier wel zeer voorzichtig zijn. Er zijn om concepten

bloedige oorlogen gevoerd! Men denken aan de strijd om het 'homoousios' of
'homoiousios' in de derde en vierde eeuw van het christendom, men denke
aan de strijd tussen wijsgerige scholen, de godsdienstoorlogen, de tegenstelling
der wereldbeschouwingen. Er zijn concepten die zelf symbolen zijn van gehele
waarheidssystemen, dit zijn - zoals wij nog zullen zien - alle structuur-
begrippen;  er zijn andere concepten - natuurbegrippen  - die volkomen
neutraal natuurdingen weergeven. Men stelle slechts tegenover elkaar be-
grippen als water, hek, zon, en begrippen als democratie, fascisme, socialisme,
katholicisme! In het concept als zodanig ligt geen waarheid of onwaarheid:
dit ligt in het oordeel. Maar sommige concepten verwekken onmiddellijk
oordelen en dan hebben zij de hele dynamische kracht van de waarheid. Men
hoede zich ervoor de neutrale waarheid naast de dynamische waarden te
stellen: niets  kan zo fascineren en passionneren  als de waarheid !  Er zijn  dus
concepten - structuurconcepten - die tevens een psychische houding de-
monstreren, en andere die dit niet doen. Niet alle concepten zijn echter
symbolen;   zij, die symbolen zijn, demonstreren inderdaad tevens   een   psy-
chische houding.
c.  De functie der symboten. Als overblijfselen en herinneringen aan de collec-
tieve emotionele toestand hebben de symbolen een dubbele functie: ten eerste

dienen zij om in het collectief bewustzijn de eenmaal heftig doorleefde
waarde-oordelen te bewaren en af en toe, zoals bij feesten en plechtige ge-
legenheden in herinnering te roepen: waarbij de feesten eigenlijk  zelf  weer

symbolen worden van het verleden (men denke aan de feestencyclus der
Katholieke  Kerk). Een tweede functie der symbolen is de onderwerping der
individuele waarde-oordelen. Ofschoon ook volgens Durkheim afwijkende
individuele waarde-oordelen mogelijk zijn - hij beroept zich dan graag op
economische waarde-oordelen  (1) - schijnt hij te menen dat alleen het col-

(1) Het economische waarde-oordeel heeft dit eigene dat het geen oordeel is over een
soortwaarde, zoals de andere, algemene, waarde-oordelen, maar een oordeel over de
plaats die een individueel goed of individuele dienst inneemt in de orde van de
middelen op de menselijke behoeftebevrediging. Deze plaats en deze orde kunnen anders
beoordeeld worden door het individu voor zijn particutiere bevrediging en anders door
de collectiviteit voor de sociale behoeftevoorziening.
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lectieve waarde-oordeel symbolen voortbrengt.  Dit nu is overdreven;  ook het
individu kan zich een eigen symbool scheppen. Maar men moet toegeven dat
zolang dit individueel blijft, het geen rol speelt in de samenleving en dus geen
verdere invloed heeft. Daartoe zal men naar sociaal erkende symbolen moeten
grijpen, collectief ontstaan of collectief aanvaard, die dus ook de collectieve
waardering, daarin belichaamd, overleveren. Het is echter wel juist gezien
van Durkheim dat het collectief symbool de individuele waarde-oordelen
mede beinvloedt en als functie heeft het collectieve waarde-oordeel aan de
individuen op te dringen.

Tot slot moeten  wij  nog een opmerking bij Durkheims betoog maken.  (1) Men krijgt
zeer sterk de indruk dat de symbolen alleen emotionele waarderingen uitdrukken. Dat
is zeker veel te eng gesteld. Symbolen kunnen allerhande realiteiten symboliseren - wij
komen daar nog in den brede op terug - en wat de uitdrukking van het psychische
leven betreft, bestaan er naast emotioneel gekleurde symbolen eveneens volontatieve
en intellectuele symbolen, g66n dezer drie facetten is ooit geheel zonder de ander, maar
de  stelling,  dat het symbool altijd overwegend emotioneel  is   (2), is zeker niet tegenover
de feiten vol te houden. Zowel de voorgaande als de volgende auteurs wijzen ook naar taI
van andere typen van symbolen. Evenmin kan men volhouden dat op basis van deze
emotionele, volontatieve of intellectuele psychische toestanden uitsluitend waarde-
oordelen gesymboliseerd worden, het kunnen ook vrij neutrale waarnemingsoordelen
zijn, zoals voor de primitief die het heelal symboliseert of voor de kunstenaar die uit-
sluitend de psychische beleving van een object uitdrukt en dgl.

Heeft Durkheim in zijn rede over het waardevraagstuk de algemene plaats
der symboliek in het leven aangewezen, een zeer bijzondere stelling heeft hij
verkondigd in zijn 'Formes 616mentaires de la vie religieuse chez les primitifs',
n.1. dat de godsdienst naar zijn oorsprong een symbool van het sociale, het
collectieve leven is. 'De algemene conclusie van het boek dat men gaat lezen,'
schrijft hij in zijn voorrede  (3),  is,  dat de godsdienst op heel bijzondere wijze
sociaal is. De religieuze voorstellingen zijn collectieve voorstellingen, die
collectieve werkelijkheden tot uitdrukking brengen.' En dit verschijnt inder-
daad   regelmatig  in het lijvig  werk: de godsdienstige gedachten  en  voor-
stellingen zijn bij Durkheim de eerste schreden van de mensheid op de weg
der kennis, maar altijd een symbolische uitdrukking van de sociale realiteit.
De religieuze vormen zijn immers ontstaan uit het totemisme, het totem echter
is de uitdrukking der groep.
Veronderstellen wij zelfs dat het totemisme de oudste bekende vorm van
godsdienst zou zijn, dan ziet ieder reeds dat de conclusie nooit kan gelden

(1) Over Durkheims theorie omtrent de collectieve aard der symbolen, komen wij nog
in het vierde hoofdstuk te spreken ; zie blz.  I 53  en vlg.
(2) Deze stelling vindt men  ook heel sterk bij Hendrik  de  Man: De Psychologie  van
het Socialisme, ede druk, Arnhem  I 929 blz.  83-1 15·
(8) Durkheim, Formes 616mentaires, blz.  1 3.
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voor de godsdienst zonder meer, maar hoogstens voor het totemisme. En als
men voor het totemisme rekening houdt met de vorm van globaal denken
der archaische volkeren - waarover wij enige bladzijden verderop zullen
spreken -, dan kan men de vereenzelviging van het sociale, de totem, en het
religieuze, of de onderwerpende overgave aan 'genade', in de primitieve men-
taliteit heel goed begrijpen, zonder dat men gerechtigd is het 6ne, de groeps-
waarde, essentieel, en het andere, het godsdienstige, accidenteel en tot uit-
drukkingsvorm te maken. Er is geen twijfel aan of het godsdienstige bij de
primitief primair van sociale aard is, noch of het sociale daar object wordt
van godsdienst, maar geen van zijn empirische gegevens legitimeert de con-
clusie dat in het totemisme het sociale primair en het godsdienstige secundair
is. Deze stelling volgt alleen uit zijn theorie over het menselijk denken, alsof
het godsdienstig denken de eerste fase der rechtlijnige ontwikkeling is die op
ons wetenschappelijk denken is uitgelopen, of een impasse waarin het men-
selijk denken tijdelijk is geraakt, zoals ook L6vy-Bruhl aanvankelijk dacht.  (1)

2. Lucien Liuy-Bruht. Het symboot in de archaische culturen.
L6vy-Bruhl en Mauss zijn de twee grote vorsers geweest die in hun studeer-
kamer een synthese hebben geschapen uit honderden onderzoekingen naar
en verzamelingen over de primitieve culturen. Men mag hen zeker geen
a-priorisme venvijten, want hun werk is gebaseerd op een ontzettende rijk-
dom van feiten, door anderen verzameld;  maar  66n ding heeft  bij  hen  wel
voorgezeten:  aan te tonen  dat het menselijk leven door bepaalde collectieve
voorstellingen en collectieve practische opvattingen gedragen wordt en dat
deze collectieve opvattingen en voorstellingen onherleidbare grootheden zijn.
Zij hebben deze Durkheimse stelling willen bewijzen, niet door alle culturen of
cultuurtypen te doorlopen, maar door well}ewust de tegenpool te kiezen van
onze ontwikkelde, Westerse beschaving, om ons als het ware te schokken en
aan te tonen dat hetgeen wij onveranderlijk-natuurlijk achten, in feite slechts

relatief is, in ieder geval - en dit is hun refrein -'anders dan bij ons'. L6vy-
Bruhl heeft dit vooral aan willen tonen voor het denken - wat lijkt ons meer
natuurlijk dan onze logica! -, Marcel Mauss vooral voor het economisch
leven, door tegenover het z.g. natuurlijk economisch handelen een 'markt-
vorm' te beschrijven  (2)  die de bodem inslaat van alle economische theorieen,
die zich als de natuurlijke verklaring van h6t econornisch leven opwerpen,
terwijl zij slechts het Westers-Europees economisch leven verklaren. Het
meest merkwaardige is echter dat, de een eerder dan de ander, beide schrijvers
tot de ontdekking kwamen dat de menselijke geest niet zo disparaat is als zij

( 1)    Georges Davy, Sociologues d'hier et d'aujourd'hui, P.U.F.  I 950, blz.  2 I 8.
(2)    Zie zijn magistraal 'Essai  sur  le Don', heruitgegeven in Sociologie et Anthropo-
logic,  P.U.F.  I 950.
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aanvankelijk als werkhypothese hadden gesteld, en dat menige trek van het
z.g. primitieve denken in ons Westers leven terug te vinden is.
Het is allesbehalve eenvoudig een juist woord te vinden voor de beide denkwijzen die
hier aan elkaar tegengesteld worden. Wat L6vy-Bruhl 6ns denken noemt, is niet het
gewone denken van de gemiddelde Fransman of Nederlander, maar het positief denken
volgens Aug. Comte, dus het critisch denken gebaseerd op de empirie. En hoe zal men
de tegenpool noemen? Alle uitdrukkingen: primitief, archaisch, mystiek, mytisch denken
hebben voor ons gevoel direct een waarderende klank, die wij graag zouden vermijden,
zeker als wij L6vy-Bruhl bijvallen in de verwerping van de hypothese die hij aan zijn
eigen zes grote studies  over deze cultuur ten grondslag had gelegd:  Il  n'y  a  pas  une
mentalit6 primitive qui se distingue par deux caractdres qui lui sont propres (mystique
et prElogique), Il y a une mentalit6 mystique plus marqu6e et plus facilement observable
chez les 'primitifs' que dans nos soci6t6s, mais pr6sente dans tout esprit humain'. (1)
Wij zouden het graag in tegenstelling met het analyserend denken het globaal-denken
willen noemen, het niet-distinguerend denken en geloven daarmee ook de inhoud en
de uitdrukking ervan, die zo belangrijk is voor de symboliek, het dichtst te benaderen.

L6vy-Bruhl heeft het laatste van zijn door hem gepubliceerde werken: 'L'exp6-
rience mystique et les symboles chez les primitifs' voor de helft aan de symbo-
liek gewijd. Maar wij kunnen niet volstaan met dit alleen verkort weer te
geven. Veel belangrijker is juist de geestelijke achtergrond, waaruit deze
symbolen gegroeid  zijn en waarin zij alleen te begrijpen  zijn; een inzicht  in,
wat we noemden, het globaal-denken. L6vy-Bruhl heeft dit in zes werken,
telkens zich baserend op ander materiaal, pogen te benaderen. - Het is
evident dat het hier om een veralgemening gaat van tal van verschillende
totaalculturen, zelfs dat de keuze van het materiaal, wat hij primitief acht
en wat niet, een deductief element bevat. O.i. lijkt het ook niet zo belangrijk
wat nu werkelijk primitief is en wat niet. Belangrijk is juist de globale denk-
wijze, die hij voor ons opengelegd heeft voor zover dit voor een geest die aan
onderscheiden gewoon is, mogelijk is.
De essentiEle kenmerken van dit denken, geformuleerd in tegenstelling tot ons
denken, heeft L6vy-Bruhl, met afwijzing van het animisme en de magie als
algemene verklaringstheorie, gezocht in de wet der participatie en het occa-
sionalisme.

(1)   Les Carnets de Lucien L6vy-Bruhl, posthume uitgave, Paris  I 949, pag.  I 32-133·
Trouwens reeds eerder had hij de stelling laten varen, dat de primitieve mentaliteit
antilogisch was, of zelfs a-logisch, om te aanvaarden dat zij prdlogisch was, onverschillig
stond tegenover het contradictiebeginsel.
Zie Davy: Sociologues d'hier et d'aujourd'hui, Parijs  I 950,  blz.   I 7 I-1 72.
Tegenover hen die menen dat zijn uitlating in de Carnets geen waarde zou hebben,
omdat L6vy-Bruhl versleten was en zijn Carnets zelf nooit voor publicatie bestemd
heeft, moge gewezen worden op een persoonlijke brief van hem aan cen vriend in
Amerika, en uitdrukkelijk tot verspreiding dezer gedachte bedoeld, daterend van 4 Juni
I 932,  waarin hij spreekt over 'lidentitd  de structure fondamentale  de  tous les esprits
humains et la coexistence de la mentalit6 primitive avec l'exercice de la pens6e logique'.
Zie bij Emile Caillet: 'Symbolisme  et Ames primitives',  I 936, Parijs, blz. 234/235·
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De wet der participatie stelt het duidelijkst voor, wat wij het globaal denken
noemden: de afwezigheid van onderscheidingen.  De  man  en zijn schaduw,
zijn spiegelbeeld, zijn uitwerpselen, zijn nagels, zijn dagelijkse gebruiksvoor-
werpen zijn niet onderscheiden. Zijn 'mana' is in al deze voorwerpen. Op zijn
schaduw trappen, is op hem trappen. Zijn haardos bezitten is hem in zijn
macht hebben,  hij kan eraan sterven  en hij sterft er aan  (1) . Zij worden  met
hem begraven. Er is evenmin onderscheid tussen waken en dromen. In de
droom vertrekt de ziel uit het lichaam, de man is op twee plaatsen tegelijk
aanwezig; voor wat hij doet in zijn droom is hij verantwoordelijk, hij zal
zich tegen weerwraak beveiligen door z.g. tovenarij. Er is geen duidelijk
onderscheid tussen zichtbare en onzichtbare wereld, tussen leven en dood.
Hij die sterft, leeft voort, jaagt, vecht, huwt als tevoren, kan zelfs weer
gedood worden, zoals in een gevecht tussen stammen, waarin de voorvaders
meestrijden. Zij zijn trouwens nog aanwezig in hun chirunga, zoals in
Centraal-AustraliE en Nieuw-Guinea, een soort stenen of houten dubbel-
ganger  (2) , die bij de initiatie aan de neophiet wordt overgegeven, welke  dan
daarna evenzeer zijn voorouder is als zich zelf, zoals bij de Noord-West
Indianen de kinderen-naamdragers dit zijn v66r zij geinitieerd worden en
voor zij een eigen naam krijgen. Er is geen onderscheid tussen de totem en
de  groep;  het  dier, de plant  die als totem fungeert  is even, zelfs bijna  meer
reEel de groep, dan de individuen - levenden en doden - die haar uit-
maken. Het individu zelf is vaak niet anders dan een deel van de totem,
zoals bij de Pueblo's van N.W.-Amerika, waar de naam uit niets anders
bestaat dan uit die van de totem en die van een deel van de totem, welke hem
de  plaats of functie   in  de clan aanwijst.(3) Mensen, dieren, planten   en
dode dingen vormen geen hiErarchie. Bergen hebben een geslacht, sterren
en planten hebben voor hen evenzeer menselijke gevoelens, als dat de mensen
met dieren en planten door hen vereenzelvigd worden. Meer dan op welk
ander gebied moet men echter het onderscheid vergeten tussen wat wij
het  zichtbare   en het onzichtbare noemen.  Bij veel volkeren  is elk wezen:

plant,  dier, mens, dubbel bestaand:  op een zichtbaar vlak en een onzichtbaar
vlak - dat zeker niet met een religieuze wereld vereenzelvigd mag worden -,
terwijl er tussen beide geen enkel onderscheid is. En wellicht komt de globali-
teit van dit 'primitieve' denken nergens beter tot uiting dan in het gezegde dat
L6vy-Bruhl aanhaalt  van  de oude Eskimo: 'Wij geloven  het  niet, wij vrezen
het'.
Frappanter wellicht nog dan deze vervloeiing bij de 'primitieven' is wat L6vy-

(1) Voor feiten, zie Exp6rience Mystique blz.  I 71-172.
(2) Ook in Noord-Nigeria kent men een dergelijke dubbelganger in de vorm van een
pot, Voor deze 'geschiedenis', zie Ibid, blz. 2 1 7·
(3)    M.  Mauss, Une cat6gorie de l'esprit humain: la notion de personne. In: Sociologie
et Anthropologie, P.U.F. 1950, blz. 338, verslag van L. H. Morgan.
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Bruhl noemde hun occasionalisme. Dit is sterk verbonden met het niet-onder-
scheiden zijn van de zichtbare en onzichtbare werkelijkheid en lijnrecht in
strijd met onze wetenschappelijke opvatting dat de wereld der verschijnselen
een ketting van oorzaken en gevolgen is. Elke verandering in de wereld der
zichtbare verschijnselen wordt enkel en alleen verklaard door krachten uit
de onzichtbare wereld, nooit door voorgaande verschijnselen in de zichtbare
orde. Er bestaat geen natuurlijke causaliteit, slechts een mystieke, geen hori-
zontale, doch slechts een verticale oorzakelijkheid. Er bestaan geen natuurlijke
doodsoorzaken, noch een natuurlijke dood, de oorzaak ligt ergens in het on-
waarneembare, en juist de fusie verhindert hen de oorzaak in tijd en ruirnte te
bepalen, zelfs krachtens hun globaal-denken, te individualiseren. Nergens
openbaart zich dit met zulk een helderheid als in hun rechtsvorm:  de vuur-
proef, de gifbeker, die immers geen straf is, maar door rechters en aan-
geklaagde evenzeer begeerd wordt om de gunst of ongunst van deze onzicht-
bare wereld te doen beslissen. Komt iemand de proef te boven, dan bewijst
dit zijn onschuld niet, maar dan is de kwade geest uit hem verdreven. Van-
daar dat een volledige bekentenis geen reden is om zo iemand de gifproef te
onthouden. Een gelijke houding van alleen-oorzakelijkheid der onzichtbare
wereld geldt voor alle feiten die in hun leven tellen: geboorte, gelukken of
mislukken der jacht, initiatie, de weersgesteltenissen, ongelukken, strijd en
oorlog, woede-uitbarstingen, enz. Men vraagt zich met enige verbazing af of
de feiten hun dan niets leren, en hoe een techniek in deze gedachtenwereld
tot stand kan komen en kan blijven. Welnu de feiten leren hun niets. Hun
geloof, zegt L6vy-Bruhl, is 'waterdicht' voor de practische ervaring. Datgene
wat wij de oorzaken der verschijnselen noemen, zijn slechts 'occasiones',
gebeurtenissen bij gelegenheid waarvan de onzichtbare wereld werkt. Het
vatten van een causale nexus is uitgesloten door wat L6vy-Bruhl noemt hun
extra-spationeel en extra-temporeel zicht op de werkelijkheid, ofschoon dit
minder juist lijkt, want tijd en ruimte kennen zij wel, maar deze zijn niet
kwantitatief van aard - sommige stammen kennen niet eens getallen -
maar zuiver kwalitatief. Evenmin verhindert echter dit denken het bestaan
en de ontwikkeling der techniek, die toch het denken in causaal verband
tussen de verschijnselen veronderstelt. L6vy-Bruhl erkent hier een diepe kloof
tussen de collectieve voorstellingswereld en het plan der activiteit. In feite
maakt de primitief zijn pijlen op efficiEnte wijze, mikt en schiet, - het succes
wordt toegeschreven aan het mana, waaraan de wapens participeren, het
had ook zonder de techniek kunnen volgen: de techniek blijft slechts  een
gelegenheid:  zij is slechts draagster van een andere kracht.
Toch is de primitief niet geheel en al aan de geheimzinnige krachten die in
en rond hem werken, overgeleverd. Hij beschikt over middelen die een direct
effect in deze wereld hebben, zodat hij langs een omweg op de feiten in kan
werken. Het zijn de droom, de waarzeggerij, de tovenarij en het z.g. gods-
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gericht. In de droom leert hij de bedoelingen der geheime krachten kennen
en deze worden dan ook het eerst van al gehoorzaamd; de droom is een directe
openbaring. De waarzeggerij of de orakels zijn geen eigenlijke profetieEn, men
leest er de toekomstige feiten als reeds aanwezig in de ingewanden van het
offerdier, de ziel, het binnenste van de totem, de groep. De tovenarij, die
geschiedt via de 'toebehorendheden', de delen van de totem of van de voor-
ouders, die in het bezit van de tovenaar zijn, en waardoor hij macht heeft over
de mystieke krachten, waardoor zijn mana hun mana overheerst, is in staat de
gebeurtenissen die zij bepalen, te wenden, tenzij deze mystieke krachten weer
door andere overwonnen worden. Het godsgericht beduidt geenszins dat zij de
eerste kracht van het gif niet zouden kennen, maar het schept voor de ge-
heime krachten de gelegenheid hun oordeel te voltrekken.

Bezien wij nu tegen deze voor ons bizarre achtergrond de symboliek der
archaische vormen. Uit het werk van L6vy-Bruhl willen wij eerst losmaken
welke typen van symbolen men bij hen aantreft, om vervolgens hun aard en
functie in deze maatschappijen na te gaan.
Wij kunnen hier in het algemeen drie typen symbolen onderscheiden, die wij
zouden willen noemen: zaaksymbolen, handelingssylEbglen.na.taa.15H bolen-
De zaaksymbolen zijn zeer menigvuIiI; i"enkunnen in verschillende klassen
worden ingedeeld:I)   het  'pars pro toto'-symbool, regelmatig geldt  de  voet-
afdruk van mens of dier als plaatsvervanger-vertegenwoordiger van de mens
of het dier dat de afdruk achterliet, het oog staat voor het gelaat, de hand, de
kaak en vooral de schedel in plaats van de mens, het distinctief voor de digni-
taris. (1) 2) Het meest algemene, waarschijnlijk ook het meest primitieve
symbool is het gebied, de plaats. Men moet zich dan elke ruimte voorstellen als
gevuld, als vitaal centrum.  Van  al wat hierin leeft  is het gebied symbool:
van de machten die er heersen, van de voorouders die er gewoond hebben, van
de cultus die er aan de goden of geesten gebracht worden of zijn. Gaan oude
stammen dan ook nieuwe plaatsen bezetten, dan zijn zij gehouden aan, en
gebonden door al datgene dat de plaats symboliseert. Het gebied is niet alleen
het meest fundamentele, maar ook het meest universele symbool: deze feiten
worden overal geconstateerd: in AustraliE, Guinea, Hebriden, Afrika, Noord-
en  Zuid-Amerika.  ( 2)   3)  Een der merkwaardigste groepen symbolen  zijn  de
stenen, palen of stukken hout, die duidelijk een niet-profaan karakter hebben,
maar waarvan anderzijds niemand weet te vertellen wit zij vertegenwoordi-
gen, ondanks dat zij vaak menselijke trekken hebben. Deze worden vooral ge-
vonden in Nederlands Nieuw-Guinea, bij de Dajakkers en de Batakkers. Geen
enkele cultus wordt aan hen gebracht en de bewoners vertonen geen enkele
behoefte te weten wat zij vertegenwoordigen. Volgens Labdtman zijn het

(1) Lucien L6vy-Bruhl: L'exp6rience mystique et les symboles, Parijs, I939, blz.  I 76 vlg.
(2) 0.(. blz. I 82 volg.
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slechts'zichtbare realisaties van hun vage ideeen over bovennatuurlijke mach-
ten'.(1) 4) Symbolen van overledenen, wat allerhande dingen kunnen zijn;
allereerst hun haren, kaak, beenderen, heel bijzonder hun schedel, maar soms
ook stenen en rotsen, heel vaak stokken, die zij in hun leven als een soort dub-
bel-ik hadden, zoals de chirunga in AustraliE of materari bij de Orokaiva, en
die na hun dood als de mens zelf behandeld worden, beveiligd tegen zon en
regen, voorzien van eten. Merkwaardig is b.v. het gebruik bij de Cabrais van
het Togogebied waar, als er van een tweeling 66n sterft - hetgeen vaak ge-
beurt bij gebrek aan moedermelk - de overlevende zijn gestorven broer in de
vorm van een stok overal en altijd mee door het leven draagt, hem meeneemt
naar het werk en op jacht, hem hetzelfde eten en dezelfde medicijnen geeft. In
het geval dat een oude man deze eens vergat, werd hij krankzinnig en stierf
binnen enkele dagen. (2) Men vindt eveneens symbolen die de collectieve
voorouders voorstellen, zoals een zwarte stier, of voor armen een geit, maar
ook deze kunnen weer vervangen worden  door  een  stok. 5) Symbolen  van
levenden: merkwaardig is dat deze vaak geheim zijn; zij bestaan meestal uit
een pot (vervanging van de schedel?) of een getailleerde stok, die in Noord-
Nigeria bij de Gabins op een geheime plaats in de brousse gedeponeerd
worden ter beveiliging van hun leven. Zou deze 'uitwendige' ziel beschadigd
worden, dan wordt  de  man zelf ziek ; gebroken worden,  dan  gaat  hij  dood   (3)
Naast deze zakensymbolen bestaat er een rijk veld van handetingssymboliek.
Hierin heerst het beginsel van het 'similia similibus', het doen alsof, wat voor
de primitief dan het begeerde effect heeft. Kan men zijn vijand niet doden,
dan doorsteekt men zijn voetstap en is hij gedood. Eveneens op de jacht als het
wild gevlucht is. Deze symboliek hecht zich ook vaak aan de zaaksymboliek.
Wil men het vluchten beletten, dan bestemt men stokken tot de benen van
de vijand en breekt ze. Wil men zich wreken op een afwezige dan noemt men
een  paal  met  zijn  naam en doorsteekt  deze. Maar eveneens:  als  men  een
gewaardeerde gast heeft geherbergd en deze verder getrokken is, noemt men
de dichtstbijzijnde boom met zijn naam, begiet en verzorgt deze en oordeelt
aan de stand van de boom hoe zijn vriend het maakt. Het similia similibus-
beginsel wordt echter nog op heel andere wijze toegepast. Bij voorkeur doet
men zwangere vrouwen de grond bewerken, om de vruchtbaarheid aan de
akkers mee te delen en dragen zwangere vrouwen soms blijvend eenheden
der uitgezette knollen of zaden op het hoofd of op de buik, of worden zij
speciaal gebruikt voor het selecteren der zaden, zoals voor de padi op
Borneo.  ( 4) Zeer algemeen is het gebruik, zelfs bij beste landbouwers als de
Trobriands, om ter verkrijging van mooie, grote knolvruchten stenen van
deze vorm en formaat in de akkers te leggen, evenals men om een andermans
akker te bederven, er stenen in verbergt die gerimpeld zijn als rotte vruchten.
(1) 0·c. blz. 199. (2)  0·c. blz. 221.
(3)  0.(.blz. 217-2 18. (4)  0.c. blz. 245, 254-256.
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De riten en de vaak voor ons nog zo onbegrijpbare dansen, zijn soms voor-
zeggende handelingssymboliek: men gedraagt zich alsof het begeerde reeds

gebeurt, of liever men doet het reeds gebeuren, zoals de regendansen in
AustraliE, de oogstdansen bij het zaaien, waarbij men reeds zwaar bepakt de
helling afdaalt. Handelingssymbolen zijn ook het eten van de kracht van de
bison in de vorm van diens vet (communie-verschijnselen) of het druppelen
van oogvocht van een dier, dat in het donker ziet, in eigen ogen, om scherp
te gaan zien. Twee geheel van elkaar losstaande gevallen, geobserveerd in

Afrika,  doen deze handelingssymbolen zeer duidelijk verschijnen.   (1)   In het
ene geval gold het een vrouw die jaloers was op een andere die bevallen moest;
zij wilde dit verhinderen. Zij ging voor de deur van haar rivale zitten. Onder
haar kleren verborg zij een groot aantal sloten, die zij een voor een dichtsloot,
zij kruiste haar benen voor de buik en wikkelde zich stijf in een doek, die zij
van haar rivale had weten te bemachtigen. Zo wilde zij de parturiens sluiten.
In het andere geval geldt het een regelmatig gebruik op het Sakhalier-eiland.
Als de vrouw baren  moet,  gaat  de man alles losmaken, eerst op  zich  zelf:  zijn
haren, zijn schoenveters, de knopen van zijn hemd, alles wat in huis vastzit
wordt losgemaakt, de bijl van het blok, de kano van zijn paal, hij haalt de
kogels uit zijn geweer en de pijlen uit zijn koker.
Een zeer bijzondere handelingssymboliek is de taalsymboliek. Wij duidden
ze daarjuist reeds aan, toen gesproken werd over de paal die de vijand moest

symboliseren door het feit alleen dat deze de naam van de vijand kreeg. Dit
gebruik is zeer algemeen:  een ding wordt bijna altijd een zaaksymbool  voor
levenden door simpele naamgeving. Releveren wij hier slechts de frappantste
voorbeelden. Bij de Xhora's wil een tovenaar een persoonlijke vijand doden.

Hij doet gif in het bier dat voor allen is bestemd, maar spreekt bij het ingieten
van het gif de naam van zijn vijand uit. Hierdoor komt, naar zijn overtuiging,
het gif alleen in diens mond. M. Evans, een onderzoeker bij de Zande's,
protesteerde tegen het eten van vergiftigde kippen. 'Dat kan toch geen
kwaad,' antwoordde men hem, 'want men heeft het vergif geen enkel bevel

gegeven.' Mgr. Lagae vertelt hoe de Azanda's vergif in de weg begraven, om
dit een bepaalde man, die er onder velen overkomt, te doen doden, gewoon
door bij het ingraven diens naam uit te spreken. Deze voorbeelden zijn het
meest frappant omdat zu tegen ons begrip van oorzaak indruisen, meestal
zien wij in hun gebruik in het geheel geen oorzaak, terwijl bij hen het uit-
spreken, ja zelfs de wens, de eigenlijke oorzaak is. Menig handelingssymbool
is dan ook slechts taalsymbool en bestaat in het uitspreken van formules.
Soms hebben deze een gebedsvorm, vaak staan zij in de optatieve vorm, maar
meestal zijn zij in dezelfde indicatieve vorm als de dans waarmee de Naga's
hun rijstvelden na het uitzetten der plantjes verlaten, gebogen onder de ver-
beelde last der te oogsten padie.

(1)  0.c. blz. 259 en 265·
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Uit deze feiten is af te leiden welke de aard en de functie der symbolen in
deze archaische wereld is. L6vy-Bruhl laat niet af er ons op te wijzen dat hun
aard geheel anders  is  dan  bij  ons.  (1)   Naar onze opvatting  is een symbool
een teken dat een zeker verband krijgt met het betekende, maar ervan onder-
scheiden is en blijft als middel tussen ons en het betekende, het symbool
vertegenwoordigt. Maar dit woord heeft voor ons en voor hen een totaal
andere zin, voor ons is dit beeldspraak, voor hen is dit volle werkelijkheid; het
symbool stelt het gesymboliseerde tegenwoordig, aanwezig, zodat het onder-
scheid tussen beide niet meer bestaat. Dit houdt verband met hun tegelijk
mystiek en concreet denken. Zij kunnen zich de bovenaardse werkelijkheid
niet geisoleerd, niet abstract denken, noch kunnen zij de zichtbare werkelijk-
heid los van de onzichtbare wereld denken. Het is een globaal, een niet-
onderscheidend denken en daarvan is hun symbool de uiting. Het symbool
en het gesymboliseerde is volgens L6vy-Bruhl 'consubstantieel'.
Twee elementen zijn er ons bijzonder vreemd aan. Ten eerste hun willekeur.
Bij ons schijnt er in het uiterlijk teken altijd iets geEist dat de brug kan slaan
tussen het zichtbare en het onzichtbare, een zekere gelijkenis, een herinnering.
Dit is voor hen niet nodig. De participatie van de rotssteen met de voorouders,
de stok en de levende mens is nergens anders in vervat dan in hun tradities,
hun mythen en legenden. Anderzijds blijkt ook bij hen het similia-similibus-
beginsel een oorspronkelijke brug tussen verbeelding en werkelijkheid te kun-
nen zijn, terwijl wij ook in onze beschaving het volkomen willekeurig symbool
kennen, b.v. de kleuren der nationale vlaggen, die door niets gerechtvaardigd
worden dan door de tradities en door de 'vaderlandse geschiedenissen', zoals
zij 'verteld' worden, - deze mythen der verlichte eeuwen !
Ten tweede verwondert ons de verbijsterende macht die zij aan de taal toe-
kennen. Hier dient trouwens een onderscheid gemaakt te worden tussen de
naam, die iemand draagt en het symbolisch woordgebaar. De naam is heel
wat meer dan een gemakkelijke persoonsaanduiding: we menen dat zij zelfs
meer is dan een toebehorendheid, dan een deel van het wezen dat aan het
wezen zelf participeert,(2)  zij  is vaak de dubbelgangster der persoonlijkheid
zelf, een symbool van heel bijzondere aard. De naam constitueert in zekere
zin de persoonlijkheid in het primitieve denken. Zij heeft met andere symbolen
gemeen dat wat de naam wordt aangedaan ook de drager van de naam wordt
aangedaan. Zelfs de geheimhouding van de naam is niet verschillend van de
geste van de Gabin die de pot die hem verzinnebeeldt, in de brousse verstopt,
omdat een primitief naar zijn naam vragen, betekent hem vragen om de
macht over zich zelf uit te leveren. Maar het naamsymbool gaat verder.
Zolang de persoon  bij de initiatie geen eigen naam gekregen heeft   (3) ,   telt

(1)  Zie o·c.biz. I721I73, I75,208,2II, 213,216,222, 269/270.
(2) Aldus L6vy-Bruhl o.c. blz. 236.
(3) LEvy-Bruhl: L'Ame Primitive, Parijs, I927 blz. 262-267·
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hij nog niet mee in het maatschappelijk leven, zonder eigen naam is hij geen
eigen persoonlijkheid.  ( 1)  Sterft hij voor die tijd,  dan is er niemand die over
hem treurt, zelfs zijn eigen moeder niet. Men ontdekt hier de archaische

opvatting over het woord, dat als zelfstandige kracht de mond verlaat, zich
kringsgewijze voortplant naar het bedoelde object en dit 'informeert', om het
in een scholastieke term uit te drukken. Deze kracht ontleent het woord zeker
niet aan de willekeur van de spreker, maar heeft het woord in zich. Zo is
de naam in zekere zin de 'forma' der persoonlijkheid, zonder naam is de
mens amorph.
Hierdoor worden tevens de symbolische woordgebaren duidelijk. Zeer terecht

spreekt L6vy-Bruhl hier van een 'causalit6 dirigde'.  (2) De naam uitgesproken
door de gifmenger en het niet uitspreken der namen bij giftige kippen wijst
inderdaad op een directe physieke causaliteit toegekend aan de naam of de
formule, en hoe de physieke causaliteit der natuurlijke oorzaken slechts in-
strument wordt van het woord. Maar meer nog dan de physieke causaliteit
schijnen de zaaksymboliek en handelingssymboliek in de ban van het woord
en de formule te liggen, dat hem bezweren kan tot het symbool-worden, zoals
de AustraliEr die een paal de naam van zijn vijand geeft, om hem te door-
boren. Wel lijkt het ons overdreven dit zonder meer aan alle woorden toe
te kennen, zoals LEvy-Bruhl doet. (3) Ook achter deze woorden en formules
ligt een diepere werkelijkheid: de mythe  die dit denken beheerst  en  dan  ook

bepaalt welke woorden en formules, wanneer en in welke omstandigheden
zij zo'n magische kracht hebben.
Deze aard maakt tevens hun functie duidelijk. Hun functie is niet allereerst
herinneren of openbaren. Hun functie is wezenlijk practisch. Het symbool
dient allereerst tot tegenwoordigstelling van het gesymboliseerde. Immers
zonder communicatie met de mythische voorouders der stam zou de primitief
niet kunnen leven  (4)   en  hoe  zou  hij  er mee kunnen omgaan  als  hij   ze  niet
tegenwoordig kon stellen, hetzij in dingen hetzij door het reciteren der genea-
logieEn? Zo alleen kan hij met hen in ruil van goede diensten blijven. (5)
Tegenwoordigstelling van het gesymboliseerde is nog meer noodzakelijk om
op de loop der gebeurtenissen invloed uit te oefenen. Daar hij immers de band
der natuurlijke noodzakelijkheden niet ziet, zou hij machteloos aan de loop
der dingen, aan droogte, ziekte en dood zijn overgeleverd. Wat doet hij nu?
In onze ogen  doet hij 'alsof'  hij erop inwerkt: hij danst zijn regendans 'alsof
het water bij stromen neervalt, hij zuigt de ziekte uit het lijf in de vorm van

(1)   Zie de studie van Marcel Mauss : 'Une categorie  de la pensde humaine: la notion
de personne, celle du moi', waarin de ontwikkeling van de notie der persoonlijkheid
vanaf het primitieve stadium tot aan de huidige psychologische notie positief wordt
bestudeerd.
(2) Exp6rience mystique, blz. 245· (3) 'Ibid., biz. 987·
(4)  0.c. blz. 187· (5)  0.(.blz. 209,2IB
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een steentje - dat hij tevoren in zijn mond had - 'alsof' hij de ziekte weg-
nam.   (1) Zij moeten meester worden   van de machten   die het leven   be-
heersen. Welnu, dan valt voor hen het 'alsof' weg. Zij stellen de machten
tegenwoordig en beinvloeden deze daadwerkelijk door hun symboliek. De
ziekte is weg, de man is daarna hoogstens herstellende, en zou hij sterven,
dan is er een andere oorzaak. De regen komt en komt ze niet dan is ze door
een andere macht tegengehouden. Het symbool is altijd practisch en effectief.
Wat de ervaring ook meebrengt, hun geloof blijft waterdicht voor elke er-
varing.
Volledigheidshalve en bij wijze van test voor de juistheid van L6vy-Bruhls zienswijze
willen wij in het kort nagaan, hoe de Oostenrijkse ethnologische school van Wilhelm
Smidt de symboliek der primitieven beziet. Beide scholen werken immers volkomen
naast elkaar, wijken van elkaar af in de verklaringshypothesen, benutten zelfs elkaars
feitelijke gegevens   niet. Hun probleemstelling en pr6-occupatie is anders:    die   der
Fransen  is meer sociaal-psychologisch, concludeert steeds: anders  dan  bij  ons;  die  der
Weense school meer theologisch en concludeert graag: juist  als  bij  ons. Bij Lfvy-Bruhl
die van overal zijn gegevens haalt, vindt men weinig of niets over de PygmeeEn, door
de Oostenrijkers, vooral door P. Schebesta, zo diep onderzocht. Bij Vroklage, die wij
hiervoor volgen, vindt men slechts 66nmaal de naam van L6vy-Bruhl vermeld en
verschunt deze niet in de lange literatuurlijst.  (2)  Voor de wetenschap is dit betreurens-
waardig, maar waar beide overeenstemmen, is dan de bevestiging des te sterker. En
dit geldt voor de symbool-opvatting.
Zulks schijnt aanvankelijk niet. Vroklage legt er van de aanvang af alle nadruk op dat
het natuurlijke voor de primitief onderscheiden is van het bovennatuurlijke, dus recht
tegen L6vy-Bruhls participatie en non-distinctietheorie in, die hij hier zelfs noemt. (3)
Op basis van zijn persoonlijke ervaringen op Timor en Flores wijst hij uitdrukkelijk de
'overdrijving' van G. v. d. Leeuw af, alsof de primitief eigenlijk zichzelf offert bij het
offeren, omdat hij zich 66n voelt met zijn bezit. Dit zou hoogstens voorkomen in de
magische sfeer en dan nog maar alleen bij sterk geEmotionneerde personen. (4) Wan-
neer Vroklage echter de mythe behandelt erkent hij uitdrukkelijk dat het abstraherend
en distinguerend verstand  zich  nog  niet of weinig doet gelden (5), ofschoon  toch  de
mythe juist het bovennatuurlijke inhoudt. Overigens doet hij hier de primitieven ook
een onderscheid maken tussen de mythe en de kracht die door de mythe werkt, tussen
mythe en riten. Wanneer hij echter het primitief symbool bespreekt komt hij zeer na
bij de opvatting van Lavy-Bruhl. (8) Volgens Vroklage zouden de primitieven niets
kunnen vatten van onze symbolen bij afspraak, zoals een nationale vlag, het is voor hen
ook veel m66r dan, maar altijd wel tevens, een gelijkenis. (7) Voor hen geldt het
principe dat analogie identiteit is. Bijgevolg 'bewijst' het symbool het gesymboliseerde en
werkt het gesymboliseerde in het symbool, omdat er iets van het gesymboliseerde in het
symbool is, omdat er identiteit is. En Vroklage werkt dan o. a. de symbolische uitdrijving
van de zondebok  bij de IsraElieten uit: 'daarmee  werd niet slechts de verdelging  der
zonden aangeduid, maar werden zij werkelijk te niet gedaan door God'. (8) Maar waar

(1)  Een zeer typerend geval in o.c. blz. 275 vlg.
(2) Prof. Dr. B. A. Vroklage, S.V.D. De Godsdienst der Primitieven. In: De gods-
diensten der Mensheid, Roermond-Maaseik, 1949· (3) Ib., blz. 53 en vlg.
(4) Ib., blz. I 55· (5) Ibid., blz. I82. (6) Ibid, blz. 346 vig.
(7)    Dat niet alle symbolen gelijkenissen zijn (stokken, stenen), zagen wij bij LEvy-Bruhl.
(8)  Ibid; blz. 352.
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ligt nu nog het verschil met de bovenvermelde overdrijving van Van der Leeuw? Het
grote verschil tussen L6vy-Bruhl en Vroklage ligt wel hierin dat de verschijnselen die

gene symbolen noemt, deze bij de magie onderbrengt. Vroklage geeft bladzijden lang
allerhande feitjes, die L6vy-Bruhl onmiddellijk als illustratiemateriaal voor het parti-
cipatieve en symbolieke denken zou gebruiken  (1), waar Vroklage echter geen symbo-
lische werking ziet van geheimzinnige krachten achter of in de dingen, maar onper-
soonlijke krachten van de dingen zelf. Dat Vroklage het symboliek en het magisch
denken der primitieven duidelijk onderscheidt, blijkt wel uit het feit, dat hij in sommige
gevallen in het magisch denken een afslijting, een degeneratie ziet van het symboliek
denken, wanneer de kracht achter en in het symbool vergeten is en dus het dode symbool
een autonome kracht krijgt.
Hoewel Vroklage steeds vreest dat de Westerse ethnologen confuser denken dan de
primitieven zelf, zal de oplossing wel gelegen zijn in de - door hem ongeschikt
geachte - theorie van het mana. (2) Het zou ons te ver voeren hierop in te gaan.
Wij   zouden hier willen verwijzen naar George Gurvitch'   werk: La vocation actuelle
de la Sociologie, blz. 425-452, waar een, waarschijnlijk ook voor Vroklage acceptabele,
distinctie gemaakt wordt tussen het transcendenteel bovennatuurlijke - het religieuze-
en het immament bovennatuurlijke (3) - het mana -, een fluide levenskracht, die
zich verbroederlijkt met personen, groepen, dieren, koralen, rotsen, enz., zonder hierin
op te gaan. Door de magie oefent zich de daadkracht van het mana uit. Het magisch
denken is dan ook immer symboliek denken, gespannen op het ongrijpbare mana, dat
nochtans met het symbool identiek blijft. Daarnaast staat dan het religieus-symboliek
denken, waarin, ondanks dat het symbool de aanwezigheid van transcendentele machten
bewijst en deze door hen werken, in de beleving de transcendentie bewaard blijft

3. Volgelingen uan LEuy-Bruht, Emile Caillet en G. van der Leeuw: het
symboot tegenover het concept, als uitingen uan het globaat en het anatytisch
denken.

Hoewel L6vy-Bruhl zich altijd zonder meer beijverd heeft het primitieve
denken af te scheiden van het moderne, rationele denken, de onzichtbare
achtergrond bleef toch bijna altijd een oppositie van tijdvakken in de ont-
wikkeling  van de menselijke geest; al onthield  hij zich angstvallig  van  het
waarderend slagwoord, waarin Comte geloofde: vooruitgang.   Maar  een-
maal attent gemaakt op dit primitieve denken en bij nuchtere beschouwing
van het werkelijke denken in onze maatschappij, ook en vooral buiten de
kringen van de wetenschap, was het voor verschillende waarnemers on-
mogelijk hierin nog langer historische phasen te zien. Zij kwamen tot de
conclusie dat hier sprake is van twee denkstructuren, denkwijzen van de
menselijke geest, overal waar mensen zijn, ook in de 'moderne' maat-
schappij. En aangezien een waarnemer maar moeilijk laten kan te waar-
deren, verborgen zij vaak hun mening niet dat de overheersing (over-
woekering) van het rationele denken in onze maatschappij 'achteruitgang'
betekende. Noemen  wij  er  hier  twee: de Fransman Emile Caillet,  met  zijn
werk  'Symbolisme  et ames primitives'  (4)   en de Nederlander  G.  van  der

(1)    Ibid.,  blz.  293 vlg. (2)  Ibid., blz. 324 vlg.
(3)  Beter ware het hier over het niet-natuurlijke te spreken. (4) Boivin, Paris,  I 936,
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Leeuw  met  zijn 'De primitieve mensch  en de godsdienst' (1) . Beiden  zijn
voor ons belangrijk omdat zij het symbool verbinden met het primitieve
denken, zulks tegenover het begrip, dat verbonden zou zijn met het analy-
tisch denken.
De titels hunner werken zouden misverstand kunnen wekken. Voor Caillet
zijn de primitieve zielen niet alleen de inboorlingen van Madagascar die hij
in zijn proefschrift  (2)   en  in het eerste hoofdstuk  van  dit werk onderzocht,
maar ook de kinderen, de middeleeuwers levend uit hun geloof en legendes,
en niet minder de poEten en schilders der symbolische en impressionnistische
richting, waarover hij aan het Scipps-college in de V.S. onderricht geeft.
Zo zijn het voor Van der Leeuw niet alleen de stammen waarover hij ge-
gevens opdiepte bij L6vy-Bruhl en Malinovski, maar evenzeer de kinderen,
de abnormalen en zelfs de normale moderne mens wanneer deze 'levens-
bekwaam' denkt.

a)  Het symbool tegenover het begrip. Beide auteurs verbinden het symbool
aan het primitieve denken, en het symbool is dus voor hen geen ding zonder
meer, maar een denkmiddel, echter geen abstract, maar een concreet denk-
middel: hetzij als woord, hetzij als voorwerp; zowel voor de persoon  als voor
de groep. Consequent gezegd: het woord,  ding,  enz. is slechts symbool  in  de
greep van het denken, los daarvan is het een mogelijk symbool of een symbool
geweest. Volgens deze auteurs is het symbool het uitsluitend denkmiddel van
het primitieve, laten wij liever zeggen: het globale denken, - ten onrechte
naar onze mening. Daartegenover stellen zij het rationele denken, dat gebruik
maakt van begrippen, concepten. Ook deze terminologie bevalt ons niet. Im-
pliceert zij dat het globale denken irrationeel is? Dan wijzen wij ze af. In hun
eigen gedachtengang lijkt ons ook de terminologie: analytisch denken juister.
Dit denken bestaat in een scherp en bewust van elkaar onderscheiden van
subject en object, van alle objecten onderling en van hun aspecten. Juist daar-
om  hebben deze auteurs een zekere minachting  voor dit denken;  het  is  ab-
stract, niet levenswarm, een 'verarmde  en aan lager wal geraakte Logos'   (3) ,
hoewel Van der Leeuw er de methodologische noodzaak van erkent in weten-
schappelijke behandeling (4), welke echter altijd de correctie behoeft en weI
van de beleving der participatio, die de radicale subject-object tegenstelling
niet kent. Deze participatio vindt volgens Caillet zijn mogelijkheid in een
feitelijke integratie van subject en object in een gemeenschappelijke achter-
grond, hetzij dit is een mythologische achtergrond zoals bij de archaische vol-
keren, hetzij een kosmische achtergrond zoals bij de romantiek, hetzij een
mystieke achtergrond in de eigenlijke zin, een verbondenheid met God, waar-
(1) Wolters, Groningen-Batavia,  I 937·
(2)    Essai sur la psychologie du  Hova, P.U.F.  1926.
(3)   Van der Leeuw, o.c., blz.  It 7· (4)  Ibid., blz. 143·
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van alle dingen, ook subject en object, niets zijn dan 'une image partielle
intelligible et ddlectable' (Claudel) .  (1)
Hier komt men dan ook tot het typisch eigene van het symbool. Allereerst is
het symbool volgens hen al heel moeilijk begripsmatig te vatten, men moet het
dan immers transponeren in het analytisch denken. Het symbool moet men
veeleer in zijn concrete zijn ervaren, doen herleven, beleven, om het niet in
zijn eigen aard te vernietigen. Het is voor hen nu eenmaal verbonden in het
globaal denken en kan dus niet losgemaakt worden uit het geheel der collec-
tieve voorstellingen, waarin het geboren is.(2) Caillets mening is wellicht
het best weer te geven in een beeld. Het begrip is bij hem een stuk uit de
werkelijkheid gesneden, ontdaan van kleur en leven; Un symbool is echter
veeleer een partiEle belichting van een schilderij, waardoor het belichte deel
toch verbonden blijft in het geheel. Men kan 66n figuur van de Kathedraal
van Chartres of Vezelay niet vatten dan tegen de achtergrond van de gehele
geestelijke Kosmos van het middeleeuws denken, zoals dit onontwarbaar is
samengesteld uit het christelijk dogma, allegorische schriftinterpretatie,
legendes en hun 'natuurkunde', zoals deze leefde in de Physiologus en de
'Bestiaria' van Philippe  de  Taon  en de clerc Guillaume; practisch  dus  weer
tegen een gehele achtergrond van symbolen. 'Het is', zegt Preusz, 'alsof het
6ne object niet eens los van het andere en op zich beschouwd kan worden,
wanneer het in de magische interessesfeer komt te liggen, maar of het altijd
zijn verbondenheid met andere objecten, waarmee het dan ook geidentifi-
ceerd wordt, behoudt, zodat de uiterlijke verschijning ervan een zekere om-
hulling  ( van een gehele, verborgen wereld), een soort masker  is:  (3)   Cassirer
vergelijkt het globale en analytische denken met het astrologisch tegenover
het mathematisch denken  en  zegt  dan:  'Zij (die complex of op astrologische
wijze denken) vinden in het deel,  al is het nog zo klein, het wezen van het
geheel terug. Voor ons is het geheel altijd een synthese van elementaire
processen, een integratie, een constructieve opbouw van onderdelen; daaren-
tegen bestaat htin ervaring juist hierin dat zij niet aan onderdelen toekomen,
maar dat zij over alle empirische verschillen en onderscheidingen heen direct
naar de identiteit van elk zijnde met de diepste grondslag van het zijn
grijpen: (4) Het symbool is dan de concrete uitdrukking zowel van deze
psychologische totaal-houding, die zich op deze voorstellingswereld richt, als
van deze wereld zelf die geheel van het menselijke is doordrongen. Het is geen
abstract begrip, maar een concrete 'Darstellung', omdat ook de psychische
functies van begrijpen, voorstellen, ontroering en in-bezit-neming niet onder-
scheiden werken. Het symbool in deze zin is dan ook niet eens verstaanbaar

(1)  Caillet, 0.c., blz. 261,297· (2)  Ibid., biz. 183-,87.
(3)   Preusz, Die geistige Kultur der Naturv8lker,  I 3, geciteerd bij Cassirer, Philosophie
der symbolischen Formen, II Das mythische Denken, Berlin, 1925, blz. 82.
(4)   Cassirer, Die Begriffsform in mythischen Denken, Berlin,  1922, blz.  33·
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wanneer men het tot een begrip reduceert, omdat een begrip - men voelt
hier Bergsons invloed - het leven zelf splijt, zowel het psychisch leven, omdat
niet de hele mens werkt, maar het verstand alleen, als de realiteit, die in
stukken en facetten uit elkaar gelegd wordt. Bij een symbool gaat het er dan
ook niet om, zoals Caillet zegt naar aanleiding van de doopliturgie of een
graallegende, om historische bronnen op te sporen, maar eerst en vooral
om de gehele atmosfeer te reconstrueren, waarin zij geboren zijn en geleefd

hebben; een sfeer waar men niet indringt, zolang men er als koele waarnemer
tegenover blijft staan, maar slechts verstaat, wanneer men zich vol sympathie
in deze wereld inleeft  ( 1),  dus  via het 'Sympathisches Einfuhlen'  van   Max
Scheler. Van der Leeuw vindt dan ook dit 'primitief' denken bij de moderne
mens vooral daar terug waar deze levensbekwaam denkt, in functie niet van
het een of ander, maar van het leven zelf, zoals geboorte, dood, geslachts-
verhouding, machtbezit en machteloosheid  (2)   en, - laten wij eraan   toe-
voegen - het samenleven. Zulks tegenover het rationele, beter het analytisch
denken, dat ontstaat wanneer de mens ex professo denkt, denkt om het
denken, en waarbij hij de afstand tussen subject en object steeds groter moet
maken; het leven echter verdwijnt eruit: 'De Logos doodt het leven  en  de
volstrekt logische mens zou volstrekt hebben opgehouden te leven'. (3) Wel-
licht zouden wij dit het best bij ons zelf kunnen constateren, wanneer wij een
goede  film  zien.  Ik  kan dan onderscheiden: mijzelf als waarnemer,  en  het
filmbeeld buiten mij; hierin weer, de lichtbron, de filmstrook, het beeld op
het doek, in dit beeld weer de beweging van licht en schaduw, het opgenomen
spel en het daarin verwerkte thema. Maar zou ik dit alles zitten onderscheiden,
dan zie ik net de film niet. Ik zou niet eens de emoties in mij kunnen onder-
scheiden, omdat ik ze niet had. Slechts als al deze distincties wegvallen en
ik de film als een gebeuren beleef: hoor, zie, begrijp, meevoel - ongediffe-
rentieerd - dan heb ik een film gezien. Vanuit deze ervaring kunnen wij
Cassirer's typering van het mythische, d.i. het globale denken zeer goed
begrijpen:
'Es gibt hier keine verschiedene Realitatsstufen, keine gegeneinander abgegrenzten
Grade objektiver Gewiszheit. Dem Bilde der Realitiit, dasz auf diese Weise entsteht,
fehlt somit gleichsam die Tiefendimension - die Trennung von Vordergrund und
Hintergrund, wie sie sich im empirisch-wissenschaftlichen Begriff, in der Scheidung
der 'Grundes' vom 'Begrundeten' vollzieht'. (4)

b) Caillet grijpt ter verklaring van dit globale denken graag en herhaaldelijk
terug op Thomas van Aquino, of liever op een passage van Sertillanges   (5),
waar deze uiteenzet dat 'het beginsel van alle kennis de synthese is van

(1) Caillet, ibid, blz. 1 90-20I. (2)   Van der Leeuw o.c.  blz.  I 36.
(3)  Ibid., blz. 147· (4) Cassirer, Philosophie II, blz. 48.
(5)  A. D. Sertillanges, S. Thomas d'Aquin, Paris, Alcan. I 922, Tome II, blz. 99-Iop.
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subject en object, om 66n geheel te maken van het universum en de mens die
de wereld beschouwt of waarvan hij de weerslag in zich ondervindt... Intel-
lect an zinnen moeten als kenkrachten het object worden; daardoor wordt
het subject kennend, zonder zelf verplicht te zijn het object te worden, d.w.z.
hij assimileert zich de wereld, zonder deze zelf te verlaten en er zich in te
verliezen... Sint Thomas verklaart zonder ophouden dat er iets is in de
dingen, waardoor zij ons kenbaar zijn, te weten een broederschap tussen hen
en ons, in zover wij kennend zijn. Men kan slechts kennen wat men is'. Het
is maar jammer dat Caillet niet 66n zinnetje verder mee citeert, dat zou een
misvatting van Thomas' leer kunnen voorkomen. 'Het gaat er maar om',
vervolgt Sertillanges, 'te weten of er niet meerdere wijzen bestaan om de
dingen te zijn', en hij weidt dan uit over de natuur-zijnsvorm, waardoor de
idEe in de wereld wordt verwerkelijkt, en de intentionele zijnsvorm, waardoor
diezelfde geincorporeerde idEe zich aan een geestelijk subject meedeelt. Wel
geven sommige uitdrukkingen van Sertillanges de indruk dat er aan het
kennen een zeker gevoel van kosmische verbondenheid ten grondslag moet
liggen, maar hij komt er telkens op terug dat kennen een zelfoverschrijding
is (het intendere) om deel te hebben aan de 'intentionele zijnsvorm', aan de
andere 'in zoverre zij id6e zijn'.
Eerlijk gezegd geloven wij dat men er van af moet zien in de Thomistische
kenleer een verklaring van het globale denken te zoeken. Daarin wordt
immers als kernact het oordeel gesteld; het oordeel, dat juist bestaat  in  het
scheiden van abstracte begrippen en deze weer op basis van ervaring, concept-
analyse of redenering samenstellen. Het verstand werkt hier dus juist met afge-
trokken begrippen, niet met de levenswarme individualiteiten. Alle elementen
die juist bij het globale kennen anders liggen. Men moet trouwens bij de Tho-
mistische kenleer o.i. in het geheel niet naar een verklaringstheorie zoeken,
maar veeleer naar een handleiding voor het juiste denken van de wijsgeer.

Dit wil echter niet zeggen dat er in de Thomistische kenleer geen elementen gelegen
zijn, die mede dienen kunnen ter verklaring van het globale, het primitieve denken,
minder wellicht voor het mythische element. Onder deze elementen geldt allereerst
de grondgedachte dat alle intellectueel kennen voor ons altijd verbonden is en a.h.w.
geput is uit het zintuiglijk kennen. Begrippen kunnen eerst verworven worden door
abstractie uit zintuiglijke beelden. Deze zintuiglijke beelden kunnen zeer concreet zijn,
maar ook reeds een zekere veralgemening hebben ondergaan, b.v. een algemene voor-
stelling van boom of van fietsen. Ook de abstractie zelf kan min of meer ver gaan,
zoals het begrip van dier, vegetatie, levend wezen, zelfstandigheid, zijnde, waardoor
men wel tot steeds meer diepe, maar ook inhoudsarmere begrippen komt, en zich ook
steeds verder van het zintuiglijke beeld verwijdert. Dit zintuiglijk beeld is niet alleen
concreet en singulier, maar ook meer levenswarm en bevat in zich de samenhang van
al de begripsmatig onderscheiden en gescheiden elementen. Naarmate ons kennen
derhalve dichter bij deze beelden blijft, zijn er minder scheidingen en onderscheidingen
zowel in het object zelf als in de verwevenheid van het object met zijn physieke of
sociale situatie. Het minder abstract kennen maakt het kennen meer globaal.
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Ook van de kant van het denkend subject kan men in deze leer een verklaring van veel
'primitiefs' vinden. Hoe dichter dit kenbeeld bij het beeld der zinnen blijft, hoe meer
de kenner zich zelf in de situatie van het object zal zien, hoe meer hij zal denken
in de 'termen van zijn lichaam', zoals zich dit in het primitieve denken over getallen,
over tijd en ruimte zo sterk openbaart. Caillet is zeker mis wanneer hij dit verklaart met
de Thomistische stelling dat de ziel geheel in elk deel van het lichaam (1) is, en dus
de mens niet alleen met zijn hoofd maar met heel zijn lichaam denkt. De mens denkt
veeleer met heel zijn ziel die geestelijk en sensitief is tegelijk, zodanig dat hij een ver-
geestelijkte sensitiviteit en een verzinnelukte geestelijkheid heeft. Juist naar de sensi-
tieve zijde is de kennis aan het lichaam gebonden en ziet hij zich staan in een concrete
omgeving waarvan het lichaam middelpunt en maatstaf is. Begrippen als groot en
klein, rechts en links, boven en onder, waarmee wij ook hemel en hel, begrippen en
kwaliteiten plaatsen  (dat gaat boven mijn pet, dit is beneden mijn waardigheid), goed
en kwaad als rechts en links plaatsen, liggen in dit vlak. Zuiver intellectueel weten
ook wij wel dat deze dingen geen plaats hebben, maar onze onvolledige abstractie,
onze verzinnelijkte geestelijkheid plaatst ze niettemin !   Als  een meer abstracte reflexie
dit niet corrigeert, worden ze locaal. In dit concrete denken is de hemel wel degelijk
boven en de hel onder.
Bovendien vindt men hier de Thomistische leer over de ondeelbare eenheid van de
mens:   hij   is  geen  ziel   in de kerker  van een lichaam,  maar  de ziel geeft evenzeer  het
bestaan aan het lichaam, als het lichaam de ziel in al haar werkingen draagt. En zij
onderscheidt  in  die ziel  niet eens: geest, psyche en animale  ziel.  Als men  dit  wil  doen
dan heeft men het slechts over functies van een en hetzelfde wezen. Het Thomisme
onderscheidt wel vermogens in de ziel, maar ook dit moet juist begrepen worden. De
rechtmatige reactie van de moderne psychologie tegen de vermogenstheorie richt zich
niet tegen de juist begrepen thomistische theorie, al heeft ook hier het spraakgebruik hen
al te zeer verzelfstandigd. In het Thomisme zijn verstand, wil, gevoel, fantasie, zinnelijk
streefvermogen, enz., verschillende gerichtheden die eigen zijn aan het ene, ondeelbare
psychisme. Tegenover een bepaald object of feit reageert normaal genomen de gehele
mens, heel dit psychisme en denkt hij zowel in functie van wil, fantasie en begeren,
als hij fantaseert in functie van het begeren, verstand en wil. Nu is het typisch eigene
van de intellectualistische houding uitsluitend naar de waarheid te zoeken en hierbij
door een werkelijke ascese alle streven en affectiviteit het zwijgen op te leggen. Maar
zo denkt hij ook alleen maar in een bepaalde rol, als studax, als wetenschapsmens. Het
globale denken is veel meer een 'levenshouding', een 'aanschouwen', een 'stellingname
van affect en wil uit', zoals Cassirer zegt.  (1)
Het is zelfs niet a priori gegeven, welke dezer denkwijzen de waarheid het dichtst
benadert. Dit hangt veel van het feit af of fantasie, affect en wil zich richten op het-
zelfde object als het denken, en zich niet op zijpaden van verwante objecten en aspecten
begeven. Zo dit wel het geval is, is het gevaar voor deviatie groot. Maar bij gelijke
gerichtheid van alle tendenties van het psychisme op dezelfde werkelijkheid is niet
alleen de-dynamiek groter, maar ook de gelijkheid van subject en object. Volkomen
op elkaar afgestemd, zijn zij volgens St. Thomas connatureel en is een diepere door-
dringing mogelijk. Dan ontstaat er ook een hogere kenwijze dan de intellectuele kennis,
n.1. de kennis der wijsheid, die niet een neutraal waarnemen, maar een inleving, een
proeven  is, de 'experimentalem quasi notitiam'  en de 'sapida scientia'.  (2)

(1)  Caillet o.c. blz. GIF
(2)  Cassirer, Philosophie II, blz. 90 passim.
(8)  St. Thomas Summa Theologica, I, q. 43, art. 2, ad. 2.
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c)   Wij  menen  dus het grondig onderscheid tussen wat Caillet noemt  het
symbolieke, beter het globale denken enerzijds en het geconceptualiseerde,
of beter het analytisch denken anderzijds te kunnen aanvaarden. Het zijn
echter twee denkwijzen, die bijna overal aanwezig zijn. Wel zullen wij nog
zien dat er nog meerdere denkwijzen zijn dan deze beide, en dat het gebruik
van de symbolen - waar het Caillet eigenlijk om gaat - niet per se met een
van deze denkwijzen geidentificeerd kan worden.  (1) Caillet's mening  (2)
kunnen wij het best samenvatten in het volgende schema,waarin de cijfers de
volgorde van het proces aanduiden.
2 totale mens 4--* I deelbelichting 2 verstand 4--+ I   stuk

van volle werke-

werkelijkheid lijkheid
-1 3 menselijke houding --* 3  concept

4  symbool van I en 3· 4 woord.

4.  Jacques Maritain: de wereld der uerbeelding en de wereld der logica.
Het moge vreemd schijnen een thomistisch filosoof binnen de franse socio-
logische school thuis te vinden. Maritain heeft echter in zijn 'Quatre essais
sur l'Esprit dans sa condition charnelle'  (3) een opstel geschreven over tekens
en symbolen, waaraan wij niet voorbij mogen gaan, en waar hij de problema-
tiek, gesteld door de voor-beschreven sociologen over het primitieve en het
ontwikkelde kennen, opneemt en hiervoor een hypothetische oplossing vanuit
het Thomisme biedt.
In het eerste gedeelte bespreekt Maritain het wezen en de functies der tekens
en symbolen in het algemeen, afgezien van een bepaald cultuurstadium. Het
is echter jammer, zeker in onze vraagstelling, dat hij eigenlijk blijft staan bij
het teken in het algemeen en noch een behoorlijke definitie geeft van het
symbool in zijn afgescheiden-zijn van de tekens-zonder-meer, noch de eigen
vraagstukken bespreekt, die juist met het symbool samenhangen. Hij doet wel
een poging in de richting van een definitie, maar deze slaagt niet. Hij onder-
scheidt immers teken en afbeelding (image) : iedere afbeelding is nog geen
teken, zegt hij terecht (de zoon is weI een afbeelding, maar daarom nog geen
teken van de vader), ieder teken is nog geen afbeelding. Welnu, meent Mari-
tain:  Symbool is daar, waar beeld en teken samenvallen  (Bild und Bedeutung

(1) Zie onder, Hoofdstuk III, blz. I I o e n vlg.
(2)  In feite stelt Caillet hier tegenover elkaar het primitief denken en het wetenschap-
pelijk denken. Elk van beide is echter een verzameling van verschillende denkwijzen.
Wij zijn het ook niet eens met Caillet als hij deze denkwerelden vereenzelvigt met
symbolisch en conceptueel denken. Voor deze critiek verwijzen wij naar Hoofdstuk III,
biz.  1 09  en vlg.  In deze uiteenzetting houden wij ons echter aan Caillet's terminologie.
(3)   In de 'BibliothEque   franQaise de Philosophie', Descl&, Paris, I939: Signe  et
Symbole. Het opstel is bedoeld als een ontwerp voor een volledige behandeling van dit
vraagstuk.
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tegelijk) en wel omdat er tussen teken en betekende een analogie bestaat. (1)
Men kan hem natuurlijk het recht niet ontzeggen een dergelijke definitie voor
eigen gebruik op te stellen, maar men moet hem wel kwalijk nemen, dat hij
hierin niet consequent is. Even verderop stelt hij immers vast dat 'een stad,
een klasse, een natie tot zelfbewustzijn komt door zijn (sociale) symbolen:  (2) .
Maar als men nu de groepssymbolen, zoals zij bestaan, nagaat - een vlag,
een insigne, een kleur, een totem, een gebaar, een devies, een stichter -, dan
vindt men hieronder zelden of nooit een afbeelding. In heel zijn essai gebruikt
hij dan ook de woorden teken en symbool door elkaar. Het is eigenlijk een
verhandeling over het teken, met inbegrip van het symbool, waarvan de
specifieke eigenschappen niet aan het licht komen, maar soms wel ter expli-
catie van de feiten binnengesmokkeld worden.
Allereerst vestigt Maritain de aandacht op de centrale plaats die de tekens

en  symbolen  in het geestesleven innemen: een plaats die vergeleken  kan
worden met die van de beweging in de physieke wereld.(3) Hij schrijft:
La naissance de l'id6e, et donc de la vie intellectuelle en nous, semble lide A la dfcou-
verte de la valeur de signification d'un signe. L'animal use des signes sans percevoir la
r6lation de signification. Percevoir la r6lation de signification, c'est avoir une id6e. La
'clef de voute' de la vie intellectuelle, c'est le signe.'

De overgang van een louter dierlijk naar een menselijk, een intellectueel
leven via het teken blijkt het duidelijkst uit de experimenten met blinde doof-
stommen, wanneer zij plotseling de zin als een nieuwe dimensie ontdekken.  (4)
Zoals voor Morris en Mead het teken de oorzaak was van het geest-worden,
zo is dit voor Maritain een'conditio sine qua non' opdat de geest tot ontwaken
en tot activiteit kome.
De eigen aard van het teken is het doorgericht zijn op het betekende. Vol-
komen zuiver geldt dit uitsluitend voor de begrippen, die zelf niets zijn, maar
louter gerichtheid op het betekende: des signes purs; minder zuiver geldt  dit
voor de zintuiglijke tekens; het woord, het beeld, het gebaar,  die  zelf  ook  nog

iets zijn en tevens iets anders betekenen. De eerste categorie noemt hij dan
ook formele tekens, die 'immers niet als object verschijnen, maar voor het
object verdwijnen' (5);de tweede zijn instrumentele tekens, die eerst   zelf

gekend worden en vervolgens iets anders doen kennen. Maar beide liggen in
de orde der 'causa formalis', doen het kenbare van het object (de forma)
aan onze kennis verschijnen, hebben een duidende causaliteit. Het begrip
oefent dus als zodanig geen enkele efficiEnte causaliteit op het denken uit;
niets richt het kennen, dan het te kennen object. Maar nu schiet Maritain

(1)  0.(.blz. 70/71. (2)  0.c. blz. 77· (3)  O.C. blz. 63. (4) 0.c. blz. 75-77·
(5) 0.c. biz. 79. Het Thomisme onderscheidt hier in de regel het objectum quod en
het objectum quo. Het begrip is uitsluitend een object waardoor iets anders gekend
wordt, maar zelf niet gekend wordt; de andere tekens zijn objecten die En zelf En waar-
door iets anders gekend wordt.
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o.i. een belangrijke vraag voorbij: oefenen de instrumentele tekens,  de  zin-
tuiglijke tekens geen richtinggevende invloed uit? Een vraag die zeer belang-
rijk  is  bij het denken in symbolen:  welk  is de invloed  die de bestaande  en
sociaal gegeven tekens - zoals taal, terminologieEn, vaste gedragswijzen -
hebben op het denken en gedragen van de persoon, zowel in zijn ontstaan
als voortgang? Als immers het teken een 'conditio sine qua non' is, opdat de
geest tot activiteit kome, en - voegen wij hieraan toe - als het inhaerent is
aan de menselijke conditie - de condition charnelle waarover Maritain
spreekt - dat het zuiver geestelijke (de concepten) belichaamd, geincar-
neerd, wordt in het stoffelijke, dan is de geest in zijn werking ook gebonden
aan het uiterlijk teken, dat in 99 percent van de gevallen een sociaal gegeven
is. Niet dat de uitwendige tekens werk-oorzaken zijn van het denken, maar het
zijn de ankerpunten waaraan het denken zich in zijn voortgang vast moet
hechten. Hierbij dient men tevens te bedenken dat de 'signes purs', de
begrippen, zo goed als nooit puur bestaan, zij eisen incarnatie in het stoffelijk
woord. Een woord zonder innerlijk begrip is geblaat, maar een begrip zonder
woord is voor onze conditie te ijl. Men stelt het in de regel zo voor, dat het
concept het geestelijke teken is voor een te kennen object, het woord weer een
(willekeurig) stoffelijk teken voor het geestelijk concept. Het schijnt ons toe
dat de verhouding anders is en het geestelijk concept en het stoffelijk woord
tot elkaar zich verhouden als ziel en lichaam (als causa formalis en materialis)
en dat beide samen als Hn eenheid het object representeren aan het kennen.
De eigen werking van het woord t.o.v. het concept, zoals van de formulering
t.o.v. het oordeel, is dan ook allereerst die van het dragen van de betekenende
zin, maar ook die van het geven ener concrete gestalte, daardoor mede van
begrenzing en mogelijkheid tot formatie en deformatie. Vandaar ook het
worstelen en pogen van de kennis om deze uiterlijke tekens te overwinnen, debelemmeringen die zij stellen te boven te komen en te geraken tot een directe
ervaring  van het object   ( de cognito quasi experimentalis,  die St. Thomas
mogelijk zag). Maar altijd  zal  men  voor het sociale verkeer - waar  het
denken ook niet buiten kan - terug moeten vallen op de uiterlijke tekens
met de begrenzing en de beperking die de woorden zijn. Vandaar ook weer
het voortdurend pogen deze woordenschat uit te breiden en te nuanceren, demogelijkheden groter te maken. Want de nuanceringen van de taal doen
ook onze geestelijke inhoud weer groeien. Hoe vaak komen wij niet door eennieuw woord, door een nieuwe formulering tot een nieuw begrip en een
helderder inzicht?
Nochtans is de plaats die het woord in het denken inneemt niet altijd dezelfde. Wan-
neer het gaat over concepten van zichtbare, tastbare dingen, dan speelt het woord
een minder grote rol, dan is het zeer bijkomstig hoe men deze dingen noemt, omdat
wij het lichamelijk houvast dat wij voor de concepten behoeven, in de dingen zelf reeds
vinden. Wanneer het echter gaat over geestelijke objecten, over een onzichtbare zinin het menselijk leven en het gebeuren der dingen, dan missen wij het lichamelijke
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houvast in de dingen zelf en moeten deze alleen vinden in het woord, in de formule,
in het symbool, in de stoffelijke zijde van het teken zelf. Dan wordt ook de wissel-

werking van concept op woord en van woord op concept wel sterker en ons denken
ook meer geleid door, verankerd aan de bestaande terminologie. - Deze zeer gewich-
tige consequentie van het onderscheid tussen de formele tekens en de instrumentele
tekens, is door Maritain niet doorzien. Hun onderlinge verhouding heeft hij niet
bestudeerd.
Een ander belangrijk onderscheid dat Maritain in de tekens wel maakt, is
dat van speculatief en practisch teken, een onderscheid dat hij ent op de
dubbele functie van het verstand als speculatief verstand (louter op het
kennen gericht)   en als practisch verstand ( gericht  op de waarheid  van  hoe

iets gedaan moet worden). Nu zegt hij uitdrukkelijk dat hier sprake is van
een dubbele functie van het ene verstand. De vraag stelt zich dan ook
spontaan of het onderscheid tussen de tekens geen onderscheid is van twee
functies van hetzelfde teken? Het speculatief teken dient volgens Maritain
louter en alleen om tot de kennis van iets anders te komen, het practisch teken
is wel geen instrument in de uitvoering van wat gedaan moet worden, maar
toch een middel om de aandacht van het verstand en de bedoeling van de wil
in de richting van het betekende, van hetgeen te doen staat, te trekken. Het
practisch teken is dus een richtend teken voor Maritain. Misschien geven wij
zijn gedachte het best weer door te zeggen dat het practisch teken ligt in de
orde der doeloorzaak. Nu komt het ons toch voor, dat al deze voor het hande-
len, of liever voor de verstandelijke leiding over het handelen, richtende
tekens, tevens z.g. speculatieve of kentekens zijn;  zij doen immers tevens het
doel van het handelen kennen, zij openbaren de zin van het handelen. Wel
geloven wij dat er zuivere kentekens zijn, die geen practische richting geven
maar dit zijn dan uitsluitend de natuurconcepten. Zo gauw men met gecon-
strueerde, gedefinieerde structuurconcepten te maken heeft, die immers
dienen om de vloeiende werkelijkheid, het gebeuren, te analyseren, dan zijn

zij tevens practisch, richtinggevend wel niet aan het handelen, maar aan
het denken. Het komt ons voor dat het juist een eigenschap van het symbool
is, - naast het niet-symbolisch teken, b.v. rook als teken van vuur, een voet-
spoor voor de voorbijganger, - dat het altijd tegelijk kenteken 6n leidend
teken  is;  dat  voor het symbool dit derhalve een onderscheid van functies  is
en geen onderscheid tussen symbolen. WeI zijn er, waar de kenfunctie meer
overheerst (b.v. structuurbegrippen), en andere  waar de richtinggevende
functie meer overheerst (b.v. gedragsregels). Maar nooit verdwijnt een van
beide geheel. In zover is het symbool ook volkomen aangepast aan de natuur
van het verstand dat tegelijk theoretisch en practisch is, zodat elke eenzijdige
functionnering van het verstand in zich zelf vastloopt.  (1) Het symbool is dan
ook het meest gezonde teken.

(1)    Voor het zuiver speculatief denken constateert    men    dit    b.v.     in het waarde-
vraagstuk.
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Als Maritain wat meer aandacht had gegeven aan het specifieke eigene
van het symbool, had hij waarschijnlijk sommige verspreide opmerkingen,
sommige facetten waarop hij nu en dan stoot, ook meer uitgediept. Wanneer
hij spreekt over kunstteken - het symbool in de kunst - dan erkent hij ook
dat dit altijd tegelijk een speculatief teken   is    ( iets anders openbarend)    en
minstens virtueel een practisch teken- zonder het te willen en op voorwaarde
van het niet te willen - dat een appal inhoudt op ons diepste wezen. Tevens
is het kunstteken - en volgens hem het kunstteken a1166n -, altijd een direct
teken: plaatsvervanger van een object, en tevens een omgekeerd teken (signe
retourn6) manifesterend de gesteltenissen van het subject. (1) Deze opmer-
king schijnt ook zeer juist, op de beperking na. Er zijn symbolen die zelfs
uitsluitend de gesteltenissen van het subject of van de collectiviteiten symboli-
seren, zoals vooral de gebarensymbolen doen. Er zijn er andere die allereerst
een object, een waarheid, manifesteren, zoals vooral de structuurbegrippen.
Verreweg de meeste symbolen manifesteren tegelijk en even sterk de psy-
chische achtergrond en een object tegelijk. Symbolen van groepen b.v. mani-
festeren tegelijk een aanhankelijkheid  aan de groep; de religieuze,  de   kos-
mische symbolen doen dit in minstens even sterke mate, zowel in de z.g.
primitieve culturen als in de ontwikkelde. En zelfs de zo sterk rationele sym-
bolen, als de rechts-, zeden- en politieke regels en de structuurbegrippen zijn,
kunnen, zolang zij werkelijk symbolen, dus dragers van waarden en ideeEn
zijn, niet nalaten de menselijke houding, de geesteshouding t.o.v. de waarden
en symbolen uit te drukken. Wat is nuchterder dan de terminologie van een
geleerde?   Maar  men  kan  deze niet aanvallen zonder de geesteshouding  van
deze  geleerde  t.o.v.  zijn  stof  aan te randen; achter elke terminologie  zit  een
gedachtenwereld, die er tevens door geopenbaard wordt. Deze dubbele dui-
dingsrichting van het symbool blijkt dus overal tegenwoordig. Hiervan geldt
wat Maritain zelf in hetzelfde werk, maar in een andere essai  (2) een belang-
rijke nieuwe motie noemde, de 'expression psychique', een psychische daad
die om zo te zeggen niet alleen naar uoren bepaald is, door het object waar
zij zich aan vasthecht, maar ook naar achteren; door de psychische disposities
van het subject, waarvan de uitdrukking tegelijk effect en teken is.

*

Het belangrijkste gedeelte van Maritains essai is o.i. dat, waarin het de feiten
en theorieEn, door L6vy-Bruhl naar voren gebracht, bespreekt en tracht te
verklaren.

Om het vraagstuk van het 'magisch teken' zoals hij het noemt, of het
mythisch symbool zoals wij het liever zouden willen noemen, te benaderen,
onderscheidt hij in het menselijk geestesleven grosso modo twee tijdvakken of

(1)  0.CIP• 126. (2)  0.c. Freudisme et psycho-analyse, p. 25-26.
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beter toestanden (6tats) : een nachttoestand en een dagtoestand. De nacht-
toestand van het psychisme en van de cultuur bestaat hierin dat de verbeel-
ding geheel overheerst: het verstand  is er wel,  maar het is nog niet bevrijd,
liet blijft gebonden en onderworpen aan de verbeelding. Het teken of symbool
richt zich dan ook niet tot het verstand, maar tot de alles beheersende ver-
beelding.(1) Hij erkent  dan ook  dat het voor ons, wier verstand wel bevrijd
is en voor wie alle tekens zich richten tot ons verstandelijk kennen, uitermate
moeilijk is ons deze toestand in te denken. Ook bij de primitief bestaat immers
het verstandsoordeel, maar nooit los· van, altijd in functie van zijn verbeel-
dingswereld. Voor hem kan daarom iets tegelijk niet-waar en waar zijn.
Ofschoon hij verstandelijk weet dat zijn voorvader geen kangoeroe is, is deze
dat wel voor hem in de mythe, die de vitale band tussen mens en natuur legt,
wel in de wereld van zijn verbeelding, die overheerst. Zo verklaart Maritain
het  raadsel dat L6vy-Bruhl constateerde: de primitief leert de techniek  van
de jacht, hij kent de techniek van zijn jachtwapens perfect, maar als hij een
dier  doodt,  dan  is  er een mythische kracht  aan  het  werk;  als  hij  mist,  dan
heeft ook dit een mythische oorzaak. Zijn mythisch denken is 'waterdicht'
voor de ervaring, zei L6vy-Bruhl;  het  is  nog  niet  uit de schoot der verbeel-
dingswereld verlost, zegt Maritain.
Een der grote eigenaardigheden van deze verbeeldingswereld is nu dat het
teken hier niet ligt in de orde der formele oorzaak, zoals in de logische denk-
wereld (waarin het instrument is van het verstand om zich het kenbare aan te
passen), maar in de orde der efficiEnte oorzaak, waardoor het teken de waar-
heid, het betekenende, in de mens aanwezig stelt. Het is hier een magisch
teken, het schept in de physieke orde, zoals wij in tal van voorbeelden bij LEvy-
Bruhl konden constateren. D.w.z. in de mentaliteit van de primitief wordt ook
de eigen oorzakelijkheid van het teken, zoals bijna alle andere oorzakelijkheid,
herleid tot de werkoorzakelijkheid; - een proc6d6 dat Maritain niet zo ver-
wonderlijk vindt, want het blijkt een voortdurende bekoring voor al het men-
selijk denken, zelfs van verontwikkelde filosofen. De tweede eigenaardigheid
was naar de constatering van L6vy-Bruhl, de afwezigheid van onderscheid, de
volkomen identificatie van het symbool en het gesymboliseerde. Dit is volgens
Maritain slechts een misvorming van het wezen van het betekenen zelf. Het
uitgaan van de mens naar het teken en naar het betekende zelf, ligt ten-
slotte altijd  in  een en dezelfde  lijn: het teken bevat tegenover de menselijke
geest het kenbare, de forma, van het betekende. In de formeel-objectieve
orde, zegt dan ook Maritain, is het teken iets zeer verwonderlijks en alleen de

(1) Misschien heeft de verbeelding van de primitief ook overdag dezelfde voorstellings-
kracht, die het voorgestelde bijna tot tastbare werkelijkheid maakt, als voor ons de
fantasie heeft tijdens de droomtoestand. Dit - ons- vermoeden, dat wij echter nergens
bevcstigd zien, kan ons veel van hen begrijpelijk maken.
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routine der cultuur verhindert   ons  er ons steeds  over te verwonderen.  (1)
Door de overheersing der fantasie bevat voor de primitief het teken dan ook
niet alleen het formeel kenbare, maar het volle leven, alle eigenschappen,
alle gevoelens en diepten van het of de betekende. Teken en betekende
worden dan ook physisch onderling verwisselbaar. Ofschoon ook voor hem
het tekenkarakter blijft bestaan:  de  paal  die de voorvader aanwezig stelt,
stelt hem aanwezig met zijn honger en zijn macht, maar is toch altijd maar
een paal, een mythische voorstelling, nooit volkomen identiek met de voor-
vader.
Maritain komt dan tot het grote probleem door L6vy-Bruhl, en meer nog
rond  deze,  en door Caillet gesteld: bestaan  er twee verschillende menselijke
wijzen van kennen en zelfs zodanig, dat dit twee 6tappen zijn in de evolutie
van het mensdom en zodanig dat er een niet te overbruggen kloof tussen
deze beide bestaat, de 6tappe van het prdlogische, participatieve, totale en
symbolische denken en de 6tappe van het logisch, gedesinteresseerd, onder-
scheidend en indelend kennen, dat zich van het zuiver teken bedient. Is
er een verschil van natuur tussen de primitief en de moderne cultuurmens?
Maritain antwoordt hierop: geen verschil van natuur,  maar  wel een funda-
menteel verschil van toestand waarin   zich het psychisch leven bevindt:
de toestand van het nachtelijk denken onder de heerschappij der ver-
beelding en de mythe, en de toestand van het denken in het daglicht
onder de heerschappij van het verstand en de logica. Zelfs breidt Mari-
tain   dit uit vanuit de denkfunctie   over alle andere levensterreinen:   de
godsdienst, het sociale leven, de kunst en poEzie; terreinen,  die  in het primitief
bestaan niet eens onderscheiden worden. Zij allen kennen, of hebben deze
beide toestanden gekend. Wat de primitief betreft, zegt Maritain (5) : in deze
nachttoestand ligt het verstand, met zijn logische wetten die op zichzelf iden-
tiek zijn aan de onze, nog in de ban van de concrete functionnering van de ver-
standelijke verbeelding, welke echter typisch verschilt van de concrete func-
tionnering van het denken van een beschaafde'. Het is geen dierlijke verbeel-
ding, en de aberraties onzer beschaving zijn geen 'regressie' naar deze nachte-
lijke toestand, zoals de psycho-analyse  wil;  want de primitieve toestand  mag
onontplooid zijn, zij is gaaf, natuurlijk en gezond. Zo verwerpt hij ook de
radicale tegenstelling van Bergson tussen wetenschap en magie. Voor hem
bestaat er wetenschap, godsdienst, enz. in magische toestand en in logische
toestand, dus in andere voorwaarden van bestaan en beoefening; een magi-
sche toestand waarin de wetenschap niet losgemaakt is van de verbeeldings-
wereld die alles onderling samenvat, maar waarin naar een ketting van oor-
zaken gezocht wordt in het licht van de mythe, altijd in functie van de
practijk. Deze mythe of het totaal der mythen is zelfs een soort filosofie, die

(1)  0.c. biz. 97. (2)  0.(•blz. 104·
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via zijn riten, ceremonien en heilige plaatsen alles in een synthese samenbindt
en dan ook altijd een godsdienst en wijsbegeerte tegelijk is.
Deze onderscheiding in nachttoestand en dagtoestand van de menselijke
geest, ziet Maritain uitsluitend als historische fasen van primitiviteit en ont-
wikkeling. Is dit juist? Nu heeft hij zich niet geconfronteerd met het vraag-
stuk dat b.v. Caillet en Van der Leeuw zich stelden:  Of men hier niet te doen
had met twee denkvormen die altijd in de menselijke geest aanwezig zijn,
ook in onze beschavingskring, evenals trouwens in de archaische bescha-
vingen. Men kan zich zelfs de vraag stellen of hier sprake is van twee denk-
vormen, wier optreden sociologisch bepaald is. Zo blijkt b.v. in de archaische
culturen het mythisch denken sterk op te treden in familie- of clanverband
en leeftijdsgroepen, terwijl in de broederschappen het technisch denken aan-
wezig is.  Zo wees Granet  (1)  er op,  dat  in de Chinese gedachtengang overal
waar het ritueel overheerst ook hun eigenaardige opvatting over tijd en
ruimte haar rol speelt:  de tijd die rond is en cirkelgewijze verloopt; de ruimte
die  vierkant  is  en alle indelingen der aarde: stadswallen, stadsuitbreiding,  in-

    deling
der velden, architectuur, enz. in quadraten doet verlopen. Maar toch

blijken de Chinezen in het gewone, niet-rituele leven, niet gebonden te zijn

   aan deze
enge vormen en te werken met een tijd- en ruimte-opvatting, die

niet van de onze verschilt. Zo blijken in onze beschaving ook speciale velden,

 

zoals religie en politiek, zeer sterk beinvloed door het globale denken, terwijl
andere, zoals de techniek en de wetenschap, sterk beheerst door het analytisch
denken.

Om het scherp te stellen: wij geloven dat hier twee vraagstukken door elkaar
lopen. Enerzijds het vraagstuk van het mythisch en het logisch denken, dat
L6vy-Bruhl stelde en Maritain hier tracht te verklaren; anderzijds het onder-
scheid tussen het globale en het analytisch denken: vraagstuk vooral door
Caillet gesteld, en door L6vy-Bruhl hier en daar aangeraakt. Het eerste paar
zou  dan twee phasen van een ontwikkeling zijn; het tweede  paar twee  denk-
modaliteiten die regelmatig in alle stadia terugkeren.
Natuurlijk, het mythisch denken is altijd globaal, nooit analytisch, maakt geen
verschil tussen verstand en verbeelding,  wil en gevoel;   door de sterke parti-
cipatie vervaagt ook het verschil tussen subject en object. Maar het mythisch
denken is meer dan  dat:  van de zijde der psychische functionnering kan men
zeggen dat het bovendien gekenmerkt wordt door de overheersing der ver-
beelding, waarvoor geen onderscheid bestaat tussen teken en betekende; van
de zijde der cultuurwereld uit kan men zeggen dat de overheersing der mythe
een kenmerk is. Daarom is dan ook niet elk globaal denken een nachtdenken
of een mythisch denken.
Anderzijds is het analytisch denken altijd logisch denken. Hoe scherper de

(1) Marcel Granet, La pens6e chinoise, Paris  I 934.
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analyse, hoe secuurder het oordeel kan zijn dat de geanalyseerde elementen
samenstelt of scheidt, hoe duidelijker aanleiding, voorwaarde en oorzaak of

type van oorzaak vastgesteld kan worden. Maar het logisch denken begint
niet pas bij het wetenschappelijk analytisch denken. De beginselen van non-
contradictie, van identiteit en oorzakelijkheid gelden overal waar de verbeel-

ding niet meer allesbeheersend is; dus lang voor het wetenschappelijk analy-
tisch denken begint; reeds  bij de eerste loswerking  uit de globaliteit, wanneer

nog niet de psychische functies onderscheiden zijn, maar de mens zich wel
kan stellen tegenover zijn omgeving, zich van de subject-objecttegenstelling
bewust wordt, is er van logisch denken sprake. Logisch en globaal denken
sluiten elkaar evenmin uit als het globaal denken altijd het mythisch of nacht-
denken insluit.
Wij geloven ook - en komen daar in het vervolg op terug - dat dit alle
modaliteiten zijn van het menselijk denken. In de geschiedenis kan het zijn
dat in bepaalde omstandigheden een bepaalde denkwijze overheerst, maar
wij zullen in het laatste hoofdstuk zien, dat binnen bepaalde sociale kaders
ook in ons leven het primitieve, mythische denken nog zeker bestaat.

IV. GEORGES GURVITCH

Gurvitch heeft een zeer opmerkelijke evolutie doorgemaakt en heeft in de
loop van ziin leven aan veel bronnen geput. Dit komt zeker niet het minst
in zijn beschouwingen over de symbolen tot uiting. Onder invloed van de
Duitse phaenomenologie, vooral van zijn vriend Max Scheler en Nicolai
Hartmann was hij aanvankelijk een min of meer platoons gericht waarde-
filosoof. In Frankrijk gekomen, werd hij bovendien beinvloed door Bergson
(gedachte der scheppende spontaneiteit) ; maar spoedig nam hij hier deel
aan de rechtsfilosofische stromingen, waaraan vooral de naam Hauriou ver-
bonden blijft.   Uit   deze tijd dateren zijn grote rechtsfilosofische werken:
'L'id6e du droit social' en vooral zijn „Exp6rience juridique'.  ( 1) Evenals
Hauriou heeft Gurvitch echter in zijn rechtsleer belangrijke sociologische
noties ontwikkeld; wij vinden  hier  dan ook reeds de eerste aanzet  van  zijn
mikrosociologie en dieptesociologie. Zo is hij overgegaan van de rechtsfilosofie
naar de rechtssociologie, waarvan getuigen: zijn 'Eldments de sociologie juri-
dique' (2) en vooral, na zijn uitwijking naar Amerika, zijn 'Sociology of
Law'   (3) , dat naast zijn eigen theorieEn een volledig verslag geeft van hetgeen
tot dan toe op rechtssociologisch gebied gepresteerd is. Van de rechtssociologie
heeft Gurvitch zich ontwikkeld naar de sociologie tout court, getuige zijn arti-

(1)  Een studie over het rechtsfilosofisch werk van Gurvitch vindt men in de Leuvense
dissertatie van Carlos Gits: Recht, Persoon, Gemeenschap; Leuven   I 950.
(2) Aubier, Parijs, 1950, (3)   New York  I 942.
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kel  over de 'Social control'  (1)   en zijn reeds geciteerde 'Vocation actuelle',
waarin hij naast zeer persoonlijke accenten een zekere synthese vormt tussen
de Amerikaanse sociologie en de klassieke Franse richting van Durkheim.
Zelf is hij er nog niet toe gekomen om een sociologie der symboliek uit te
werken, wel heeft hij er, om zo te zeggen, de materie voor klaar gelegd door
de symbolen aan te wijzen als een eigen dieptelaag in de sociale werkelijkheid
en door te wijzen op hun variabiliteit in de verschillende sociale kaders.
Gurvitch heeft herhaaldelijk in de verschillende perioden van zijn leven de
symbolen en hun functie besproken, en getracht duidelijk te maken wat de
symbolen zijn. Wij gaan deze periodes nu kort na, omdat zij ons telkens een
bepaald facet der symbolenwerking laten zien.
a) In zijn voor-sociologische studies onderscheidt hij de niet-symbolieke
kennis en de symbolieke kennis, zij het vooral om de niet-symbolieke ervarings-
kennis te beschrijven.(2) Dit leert  ons a.h.w. negatief  over de symbolen.
Symbolisch is elke kennis die van denkmiddelen gebruik maakt, dus kennis
die steunt op geestelijke constructies of zintuiglijke middelen. Niet-symbolisch
is    de onmiddellijke ervaring   van het gegeven,   dat de beleving   is;   dus   de
phaenomenologische schouwing, die in 6tappes via de reductie tot een erva-
rend  grijpen  van het wezenlijke  komt;  het  is de ervaring  van de ideeEn,  de
waarden, de gehelen en van het geestelijke in het algemeen. Tot de ken-
middelen behoren volgens Gurvitch evenwel niet de 6tappes der phaenome-
nologische reductie zelf, zoals de plicht en de waarde binnen de morele erva-
ring, deze worden immers zelf onmiddellijk ervaren door de wil. (3) Ander-
zijds zijn de rechtsregels en de plichtenregets wel symbolen, zij dienen immers
als middelen ter rechtsvinding en tot kennis van plichten, maar leveren niet uit

I wat recht, wat plicht is. Dit hangt samen met zijn kentheorie, waarin hij een
eigen intuitie aan de act, aan het handelen zelf toekent, waardoor deze
tekenloos zichzelf en zijn eindterm waarneemt. De intellectieve functie van
de mens (het verstand) is echter zowel in het wijsgerige als in het weten-
schappelijk denken, wegens de redenering, aan symbolen, aan constructies
gebonden. Dit wil echter niet zeggen dat de phaenomenologische schouwing
in de lucht zweeft: zij heeft altijd de symbolen als uitgangspunt, maar zij over-
stijgt deze: 'Alle onherleidbare soorten van het ideale (morele, kunst, waar-
heidsideaal) worden door de integrale ervaring direct en onmiddellijk gevat
in hun sensibele incarnaties, omdat deze idealen inhaerent zijn aan de feiten
en de dingen - zonder dat zij hieruit ontspruiten - in die mate dat alleen
deze incarnaties van het geestelijke in het sensibele als uitgangspunt dienen
voor de herleiding tot het onmiddellijke'. (4) Zien wij goed, dan vinden wij

    hier dus twee typen van symbolen: de geestesconstructies voor de redenering,

(1)  In XXth Century Sociology, edited by Gurvitch and Moore, New York I 945·
(2) Vooral: Morale thtorique et science des moeurs,  ge druk, P.U.F.  I 948, blz.  1 29  vlg.
(3)   O.C. blz.   I 70 vlg. (4)  0.(. blz. I 33·
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zoals concepten, oordelen, regels - En de feiten waarin de idealen geincar-
neerd zijn, welke feiten dan allereerst de menselijke handelingen zijn.
Nog zij opgemerkt dat Gurvitch, anders dan de andere phaenomenologen, de
mogelijkheid en feitelijkheid aanvaardt van een gezamenlijke, collectieve in-
tuitie in de waarden en ideeEn, buiten de symbolen om. Voor hem zijn het
juist deze collectieve inzichten, die de symbolen scheppen, zodat deze inzichten
niet uit de symbolen kunnen worden afgeleid, maar eraan voorafgaan. Scherp
critiseert hij zelfs Durkheim, als deze beweert dat de individuen niet met
elkaar in communicatie kunnen treden  dan door middel van tekens  (1) ;  dus
niet, concludeert Gurvitch, door een gedeeltelijke fusie binnen het 'wij'. Als
dit zo is, zegt Gurvitch, ontstaan de waarden uit de symbolen en met omge-
keerd. Wij zien echter helemaal niet in waarom een gedeeltelijke fusie, het
wij, in zijn constituering het gebruik van tekens uitsluit. Wij kennen het
antwoord van Gurvitch. Omdat de tekens gemeenschappelijke moeten zijn,
v66r zij ter communicatie gebruikt kunnen worden, en er dus het collectieve
inzicht aan het gebruik van gemeenschappelijke tekens dient vooraf te gaan.
Dit is ten dele juist. Maar het is ook duidelijk dat iemand, die wel in een ge-
meenschap geboren werd, maar zelf niet over tekens beschikt, b.v. een doof-
stomme, volkomen uit het psychisch samenleven blijft uitgestoten. Bij de groei
van een 'wij' uit te voren geisoleerde personen, blijkt duidelijk dat tekens en
fusie elkaar conditionneren, dat zij tegelijk en tezamen opgroeien. Wij zien
evenmin de conclusie in, dat als de symbolen voorafgaan (maar in feite zijn
zij  gelijktijdig!), dan ook de waarden uit de symbolen zouden ontstaan; men
kan hoogstens zeggen dat zij dan niet v66r de symbolen, maar slechts via sym-
bolen hetzij intuitief, hetzij redenerendg ekend kunnen worden. Ofschoon wij
met Gurvitch eens zijn, dat personen elkaars bestaan en sommige aspecten
van hun innerlijk leven direct en onmiddellijk kunnen ervaren, is hiermee
geenszins gegeven dat er een collectieve, tekenloze ervaring van de waarde-
beleving mogelijk is; zij moet o.i. altijd met tekens of symbolen gepaard gaan,

om  collectief te kunnen zijn; vooral hier dienen  zij als uitgangspunten !
b)    In zijn juridisch  werk, en derhalve speciaal  in de rechtswereld, onder-
scheidt Gurvitch symbolische modellen en eigenlijke symbolen. Symbolische
modellen liggen op het meer star, gefixeerd niveau der juridische werkelijk-
heid; eigenlijke symbolen liggen dieper en zijn veel sterker met het spontane
en scheppende rechtsleven verbonden. Als voorbeelden van symbolische mo-
dellen noemt hij vastgestelde regels, hetzij door wetgeving, hetzij door ge-
woonte gefixeerd, vastgestelde sancties en procedures; als voorbeelden van
eigenlijke symbolen de soepele regels, die in verscheidene omstandigheden
een andere toepassing kunnen vinden, zoals de standaardregels en directieven
in de Angelsaksische rechtspraak, en het spontane recht, dat zowel georgani-

(1) Vocation actuelle de la Sociologie,  blz.  358.
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seerd kan worden, b.v. door contracten, als in een direct rechtsinzicht in
concrete gevallen kan bestaan.  (1)
Het doet aanvankelijk vreemd aan hier van symboliek te horen spreken. Toch
is dit consequent in Gurvitch' opvatting. Al deze rechtsfiguren en rechts-
opvattingen zijn tenslotte middelen, hetzij als instituut, hetzij als formu-
leringen, om tot de directe beleving van de gerechtigheid als waarde te
geraken; middelen ter participatie,  die de idee der gerechtigheid inadaequaat
weergeven. In dezelfde zin noemt hij zo ook dogma's symbolen. Dit kan
misschien erg modernistisch klinken, maar in wezen zijn dit ook niet volkomen
adaequate formuleringen, uitdrukkingen van geloofsinhouden, tevens aan-
hechtingspunten en uitgangspunten voor diepere godsdienstige belevingen,
participaties. Men moet hierbij trouwens niet alleen aan katholieke dogma's
denken. Het dogma is een universeel sociaal-godsdienstig verschijnsel, als een
opgelegde of opgedrongen inadaequate formulering van een geloof. Zij
komen zowel voort uit de organisatorische bovenstructuur der godsdiensten
en worden dan opgelegd, zoals door de Paus of een algemeen concilie, door
een synode, door erkende theologische scholen, b.v. de Joodse school van
Hillel, of door een partijbestuur voor het communistische geloof. Zij komen
soms ook voort uit het spontane geloofsleven van het gelovige volk, dat in
bepaalde formuleringen spontaan zijn geloofsinhoud erkent.
Hetgeen wellicht de aanvaarding van het praedicaat symbool voor rechts-
regels en dogma's verhindert, is het feit dat het rationele formules, con-
ceptualiseringen zijn van meer direct aanvaarde waarden. Zij zouden daar-
om, b.v. volgens Caillet, eerder het tegengestelde zijn van symbolen, er de

doorzichtigheid van missen, die tot het totale, symbolisch denken leiden
en de fluide werkelijkheid verbrokkelen. Hiermee komt natuurlijk heel het
vraagstuk van de definitie van het symbool, dat zo dadelijk aan de orde komt,

4  ter sprake. Wij zien, evenals Gurvitch, deze onmiddellijke doorzichtigheid
A niet als een essentiEle trek van het symbool. Het is o.i. een eigenschap van het

symbool in een bepaalde denkwijze: de globale. Het valt niet in te zien waarom
in de redenerende, analytische denkwijze het symbool als inadaequaat middel
tot beleving der ideeEn en waarden zijn symbolisch karakter zou verliezen.
c)    In zijn sociologisch  werk: 'La vocation actuelle  de la Sociologie' heeft
Gurvitch zich meer uitdrukkelijk bezig gehouden met de definiEring van
het symbool. Toch menen wij ook hier nog twee verschillende typen van
definitie te vinden met een engere en een bredere inhoud.
De eerste definitie vinden wij in zijn critiek op Durkheim in dat deel dat
nog een herdruk  is  van zijn vroegere 'Essai de Sociologie'  (2)   en  waar  de
symbolen kortweg 'uitdrukkingen van waarden en ideeEn' worden ge.

(1)    Sociology of  Law, blz.  61,226 vlg. (2)  Recueil Sirey, Paris, I938.
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noemd.  (1) Deze definitie veronderstelt dus de wijsgerige noties van waarde
en idee en beperkt de symbolen tot deze velden. In het deel van zijn
'Vocation' dat nieuw is, tracht hij echter tot een zuiver empirische definitie
te komen. (2) Symbolen zijn hier een bijzonder soort tekens. Tekens zijn
dan    'substituten   voor een betekenis, een zingeving ( signification)'   (3)    of
'bewust ingevoerde, met opzet geintroduceerde aanwezigheden om afzvezig-
heden aan te duiden: (4) Hoewel in deze bepaling de bewuste, overlegde
invoering van het teken wel wat overbenadrukt wordt, heeft zij het voordeel
in het licht te stellen dat niets van nature teken is, maar iets pas teken wordt
door zingevende menselijke activiteit. De groep tekens, die symboten zijn,
hebben volgens Gurvitch als speciale kenmerken:   I)  dat  zij hun inhouden
slechts gedeeltelijk uitdrukken; volgens een graag gebruikte formule 'leveren
zij hun inhoud uit, terwijl zij deze verborgen houden, en houden zij deze f
verborgen tenvijl zij haar uitleveren' 1 2)  dat zij zich richten tot de personen of
collectiviteiten die ze zelf formuleerden ;  3)   dat zij voeren tot participatie aan
de inhouden zelf. - Toch blijft ook in deze empirische definitie Gurvitch'
wijsbegeerte op de achtergrond. Als immers tekens ontstaan doordat de mens
er een zin aan verleent, vraagt men zich af hoe zij als symbool m66r kunnen
bevatten  dan zij direct uitdrukken ? Men vraagt zich eveneens  af  wat  dan
deze participatie beduidt, of het teken meer is dan een herinnering aan de
act van zingeving. Om dit te verstaan moet men dan toch weer teruggrijpen
op zijn uiteenzetting in zijn 'Theorie morale'. In de directe, tekenloze erva-
ring der waarden en ideeEn die in en door de act zelf ontstaan, wordt de zin
crvaren. Deze is niet adaequaat in tekens weer te geven, maar blijft besloten
binnen eigen bewustzijn. Deze ervaring is echter niet permanent, is slechts
iets van ogenblikken. Om deze echter toch min of meer te bestendigen, legt
deze ervaring zich aan herinneringstekens vast, die echter nooit deze ervaring
zelf direct uitleveren, veel meer uitgangspunten zijn, en als bedoeling hebben
dat zij weer verlaten worden, om tot de directe geestelijke ervaring, de parti-
cipatie aan de geestelijke gegevens te geraken. Wij weten dat Gurvitch-
socioloog zich niet wil binden aan Gurvitch-filosoof. Maar tenslotte kan een
empirische definitie van een geestelijk verschijnsel niet blijven buiten de
wereld der geestelijke opvattingen !
Gurvitch-socioloog laat het echter opzettelijk na, de inhouden der symbolen
nader aan te geven, hij spreekt niet meer over ideeEn en waarden, zulks om
geheel in het empirisch vlak te blijven. Wel verduidelijkt hij zich door een
indeling der symbolen te geven; en vooral  door de voorbeelden  die  hij  dan
geeft, verdwijnt de vaagheid rond de algemene kenmerken geheel. Hij onder-
scheidt dan: overwegend intellectieve, overwegend emotionele en overwegend

(1) Vocation actuelle, blz. 358. Gelijke opvatting in zijn artikel 'Social control' in
XXth Century Sociologie, blz. 293.
(2) Vocation actuelle, blz. 77 Vlg. (3)  0.c. blz. 6 L (4) 0,c. biz. 77·
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volontatieve symbolen.  Tot de eerste categorie rekent  hij  dan: de maten  en
gewichten, de kaders van  tijd en ruimte  ( dus: kilogram, liter, hectare,  uur),
de logische categorieEn, het begrippenapparaat der diverse wetenschappen
en de taal, in zover deze niet tot de volgende groepen behoort. Tot de
dominerend emotionele symbolen rekent hij: dans, zang, feest, rouw, de wijzen
van het hof maken, decoraties, vlaggen, monumenten en geidealiseerde
mensentypen, zoals heilige, held, Maecenas, gentleman. Tot de dominerende
volontatieve symbolen  telt hij: signalen, slagzinnen, bevelen, oproepen,  aan-
moedigingen en dergelijke.
Deze voorbeelden tonen ons heel wat symbolen, die wij op het eerste gezicht
niet als zodanig herkennen.  Als  men zich daarmee voor ogen afvraagt:  wat
zij dan verhuld weergeven,   dan   kan het antwoord niet anders  zijn   dan:
psychische gesteldheden ter beheersing van de natuur en het leven (intel-
lectieve symbolen), van gevoelens,  die zich uiten willen  en van bedoelingen
die zich willen doorzetten. Als men vraagt: waaraan zij ons doen participeren,
dan is dat ook aan deze collectieve psychische gesteltenissen. Hiermee zijn
dus alle symbolen geworden tot uitsluitend, wat Maritain noemde 'des signes

rdtournds', al zullen natuurlijk de psychische gesteltenissen zelf zich vaak
verhouden tot een object buiten of binnen de psyche. Het is bijna verwon-

 
derlijk dat Gurvitch  niet  een stap verder  zet en verklaart: 'het teken staat
voor een object, het symbool  voor de psychische beleving  van een object';
een mening die men overigens bij geen enkele auteur vindt, al is zij verleide-
lijk. Deze mening zou echter inderdaad vals-zijn omdat elk teken pas teken
wordt  in de greep van het kennen:  rook  is  van  vuur een effect, g66n teken,
tenzij tegenover een verstand  dat deze oorzakelijkheidsverhouding  kent;  een
schrijfletter staat voor een klank slechts tegenover een kennend wezen dat ze
associeert. Anderzijds wijzen de wetenschappelijke begrippen, wanneer deze
symbool zijn, toch evenzeer naar een realiteit, die wij met deze begrippen
benaderen.
Het is wellicht nodig even terug te komen op de door Gurvitch genoemde
intellectieve symbolen. Zij schijnen immers in hun nuchter, zakelijk karakter
zo weinig van symboliek weg te hebben en vooral, zover weg te staan van
Gurvitch' oorspronkelijke opvatting  dat zij waarden en ideeEn uitdrukken !
Men kan echter aanstonds vaststellen dat alle maatstelsels van zwaartekracht,
tijdsverloop, uitgebreidheid in diverse dimensies, niet geabstraheerd worden
uit de werkelijkheid, maar door ons geintroduceerd zijn ter doelmatige
ordening der buitenwereld. Wel moet men constateren dat zij samenhangen
met het logisch en analyserend denken, want de primitief kent geen kwanti-
tatieve maatstaven, omdat tijd, ruimte enz. essentieel van kwalitatieve aard
zijn en dus ook kwalitatief aangeduid worden. Echter ook onze maatstaven
doen ons participeren aan de energieEn, de tijd en de ruimte, inzoverre zij ons
in staat stellen ze intellectief te beheersen en er actief op in te werken. Bijna
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zoals de primitief het onzichtbare in zijn symbolen aanwezig stelt om via deze
daarop in te werken, gebruikt de moderne mens zijn wiskundige stelsels om
er de stoffelijke werkelijkheid mee te beheersen. Maar, zal men zeggen, zij
doen   ons   toch niet participeren aan waarde en ideeen !   Ziet men echter
nauwlettend toe, dan blijken al deze maatbegrippen als uur, kilo, P.K.,
hectare, ordeningsbegrippen te zijn. Zij stellen ons in staat ook in het stoffe-
lijke de idee der eenheid en der orde te ervaren, zij drukken, vooral als maat-
stelsel deze idee tenslotte, hoewel slechts bij wijze van instrument, uit. Het
schijnt misschien nog, dat hier het element van niet-adaequatie, dat Gurvitch
aan de symbolen toekende, ontbreekt, daar deze maatbegrippen hun inhoud
ten volle uitleveren, en de stelsels de orde volledig doen beheersen. Maar toch
kan men hier ook wel degelijk zeggen dat zij hun inhoud uitleveren en ver-
bergen tegelijk. Wat zij blijven verbergen is juist het kwalitatieve element van
tijd en ruimte. Een uur is zestig minuten, maar het ene uur vliegt om en het
andere duurt een eeuw. De zin voor ruimte en daarmee verbonden de zin
der beslotenheid, zoals deze beide in de architectuur spelen, is niet volkomen
in meters uit te drukken. Het P.K.-begrip is wel iets anders dan de kwalita-
tieve kracht van het sleperspaard. De constructies van onze geest, die de
maatstelsels zijn, doen ons dus wel degelijk, zowel in het analytisch als in het
globale denken, gedeeltelijk deelhebben aan andere werkelijkheden, welke
zij uitdrukken.
Misschien is het voor velen schokkender de wetenschappelijke begrippen,
het begrippenapparatuur ener wetenschap tot symbolen 'gedegradeerd' te
zien. Wij komen op dit vraagstuk nog in den brede terug. Slechts zij opge-
merkt dat wij een duidelijk onderscheid handhaven tussen direct uit de erva-
ringswerkelijkheid geabstraheerde natuurbegrippen en de ter duiding van de
niet-onmiddellijk-ervaren-werkelijkheid ontworpen structuurbegrippen, zoals
b.v. de Weberiaanse Ideal-typen. Alleen deze structuurbegrippen worden
hier symbolen genoemd.
Gurvitch noemde bij zijn indeling ook de taql een symbool, zonder hierop
nader in te  gaan. Dit stelt ons wel voor een probleem: is de taal nooit een
teken-niet-symbool? Wanneer   men   de   taal   als een totaal-verschijnsel   ziet:
de taal van een volk, het dialect of idioom van een groep, de stijl van een
persoon, dan kunnen wij, ook in Gurvitch' denkrichting, hierin heel goed een
symbool zien. Minder dan van wat ook, hebben wij van het psychisch leven
van ons zelf en van anderen een analytische kennis in de zin van 'des id6es
claires et distinctes'. Wij ervaren de eigen psychische aard van een groep,
zonder dat wij hun identiteit volledig onder woorden kunnen brengen. Meer
dan wat ook openbaart echter de taal waarvan de leden zich bedienen, hun
taalstijl, hen, zonder hen nochtans volkomen te doen kennen. Door hun taal-
uitingen heen kunnen wij  hen in hun psychische eigenheid grijpen:  aan hen
participeren. Maar wanneer men ook elke taaluiting, elk woord, elke zin, elk
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soort taalgebruik tot symbool zou verklaren, dan vervluchtigt o.i. elk onder-
scheid tussen teken en symbool. Elk teken heeft immers tenslotte een mentale
zin, in zover  het  door  de  mens als substituut  van iets anders is gesteld:   de
betekenis zelf van het teken is altijd mentaal. Wij zullen er nog nader op
ingaan welke taaluitingen en welk taalgebruik symbolisch zijn.

Als Gurvitch zeer ernstig getracht heeft een aanvaardbare definitie op te
stellen, heeft hij dat gedaan met het oog op een terklaring van het sociale
leven. Hij heeft gezocht naar de functie van de symbolen in het complex
geheel dat dit sociale is. Dit geheel heeft hij geanalyseerd in de kaders en
in dieptelagen. Het zijn echter niet de kaders die ons over de functie der
symbolen beleren.  Deze zijn veeleer van invloed  op het leven  der  symbolen:
hun ontstaan, vitaliteit en verdwijnen of verstarren, en op de accentuering
van de verschillende functies die zij vervullen. Gurvitch zelf heeft dit voor
de symbolen niet uitgewerkt. Wij zullen hiertoe een poging wagen in ons
laatste hoofdstuk. Binnen elk sociaal kader is het collectief-psychisch leven
echter analyseerbaar in dieptelagen. Hierbinnen heeft hij juist de functie van
de symbolen in het samenleven beschreven. Het algemene schema der diepte-
sociologie omvat tien verschillende dieptelagen (1) voortgaande van boven
of buiten uit: de meeste starre verschijnselen, naar onder of naar binnenin d.i.
naar de meest spontane en meest intieme verschijnselen. De symbolen zijn
hierin centrale figuren, omdat zij het spontane en intieme dragen naar de
oppervlakte en vanuit de oppervlakte, als min of meer gefixeerde symbolen,
het spontane en intieme collectieve leven weer beinvloeden. De toepassing
van deze diepte-sociologie op de symbolen en hun functies zullen wij in het
vierde hoofdstuk trachten uit te werken.

Als wij op het einde van dit hoofdstuk nog even terug zien op de afgelegde
weg, dan moeten wij wel erkennen dat er heel wat vraagstukken met de
symboliek samenhangen. Geen wonder; het symbool blijkt door allen gezien
te worden als een centraal punt van het gecompliceerde menselijk geestes-
leven, dat tegelijk individueel en sociaal van aard is. Bijna geheel de proble-
matiek van dit geestesleven, vooral in zover dit sociaal van aard is, kwam
daarom te voorschijn en dwong ons op tal van plaatsen ons op de stellingen
der auteurs te bezinnen. Hun verscheidenheid kwam echter nog wel het
scherpst tot uiting in hun opvatting wat het symbool zelf eigenlijk is. Voor de
Behavioristen was dit het woord- of gedragsteken, waardoor of waaruit de
mentale verschijnselen ontstonden;  voor de psycho-analyse  is het symbool
een verhulling van het onderbewuste psychische leven, waaraan de spontane,

(1) Vocation actuelle pag. 49-99. Voor de diepte-sociologie, bijzonder die der sym-
boliek, zie onder Hoofdstuk IV, blz.  164 vlg.
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dynamische drang zich toch kan voldoen; voor Durkheim was het een steun-
punt voor de collectieve waarderingen, door deze gevormd en voor deze een
middel tot voortbestaan en tot beheersing der individuele waardeopvattingen;
voor Ltvy-Bruhl was het symbool geheel verbonden met een bepaalde, de
archaische cultuur en dus beheerst door de eigen denkwijzen van deze maat-
schappij; voor Caillet  was het echter verbonden  met een bepaalde  denk-
wijze, het globale denken, dat ook te onzent naast het conceptueel denken
voortbestaat; voor Gurvitch tenslotte  was het symbool middel tot partiEle
uitdrukking en tot participatie van waarden, ideeEn, de orde en het psy-
chische leven.
Het zal nu onze taak zi in, onderricht en voorgelicht door deze talrijke
ernstige denkers, onbevooroordeeld een weg te zoeken om vast te stellen wat
het symbool nu eigenlijk is en zijn functies te begrijpen.



DERDE HOOFDSTUK

HET SYMBOOL IN ZIJN EENHEID EN

VERSCHEIDENHEID

De voorgaande uiteenzetting der auteurs en onze bemerkingen daarbij ge-
maakt, hebben niet lot een synthetisch begrip van de aard van het symboot
noch tot een inzicht in ziin functies kunnen leiden. Fraagstukken als de
oorsprong der symbolen: wie iets tot symbool maakt en hoe, werden zelfs
ternauwernood gesteld. Wij zullen nu dus deze uragen systematisch aan
moeten vatten. It/ti kunnen hierbii toch weeT met vergeten dat het ons om
een sociologie en niet allereerst om een filosofie der symboliek te doen is, al
is de definilring uan het symboot een uoorafgaand wijsgerig uraagstuk. Als
wij echter in het tweede deet uan dit hoofdstuk de indeling der symbolen
behandelen, zullen wij vooral de aandacht besteden aan de symbolen die in
het sociale leven voortdurend een Tol spelen, terwijl wij in het volgend hoofd-
stuk de collectieve aard en oorsprong der symbolen beschouwen en de diet)te-
sociologie der symboten ontwikkelen. In het laatste hoofdstuk zulten wij ten-
slotte de symbotiek beschoutuen in verband met de sociologie van het kennen
en trachten aan deze tak der sociologie een hoofdstuk over de sociologie van
het symboliek denken toe te uoegen.

I.  DEFINITIE VAN HET SYMBOOL

I.   Het  uraagstuk  der  definitie.
Wanneer structuurbegrippen symbolen zijn in de hand van het wetenschap-
pelijk kennen, en het symboolbegrip zelf een structuurbegrip is, zitten wij
wel ineens midden  in de problematiek !
Het bestaan van geconstrueerde wetenschapsbegrippen, die dienen om het
steeds wisselend en ongedifferentieerd leven der verschijnselen systematisch te
kennen, zulks tegenover de natuurbegrippen, die geabstraheerd worden uit
repeterende en wel duidelijk gedifferentieerde verschijnselen, is onmisken-
baar. De vorming van deze begrippen verloopt dan ook niet langs de weg
der   abstractie: de feiten waaruit zo'n begrip geabstraheerd zou moeten
worden, zouden dan toch weer eerst tot daarvoor geschikte feiten bestemd
moeten worden, wat weer alleen vanuit een vooropgesteld begrip zou kunnen
geschieden. Abstractie zou hier dus een vicieuze cirkel betekenen. Men denke
hier aan noties als vraag en aanbod in de economie, klasse en stand in de
sociologie, begrippen als democratie, socialisme, expressionnisme. Soms liggen
zij zeer dicht bij de natuurbegrippen, zoals in de hypothesen der physica
welke grootheden aanwezig stellen zonder ze nog ontdekt te hebben. Zo was
b.v. het atoom lange tijd een structuurbegrip !
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Deze begrippen worden dus door ons denken geconstrueerd ter begrip en
analyse der vloeiende werkelijkheid. Maar zijn zij dan volkomen arbitrair?
Dat is natuurlijk onmogelijk. Zij dienen altijd een dubbele geldendheid, een
dubbele objectiviteit te bezitten: een sociale - zodat zij binnen een groep
voor de leden eenzelfde betekenis hebben, en een intentionele, - zodat zij in
ieder geval een aangewezen stuk of een bepaald aspect uit het werkelijke
leven, dat begrepen wil worden, dekken.
De vraag hoe zij een sociale objectiviteit verkrijgen, zal in het volgend hoofd-
stuk ter sprake komen. Beperken wij ons nu tot hun 'werkelijkheidswaarde'.

De vraag is  dan:  welk  deel der werkelijkheid, welke inhoud, welk begrip  aan
een woord gegeven zal worden. Welnu, dit is in wezen een utiliteitsvraag;
echter binnen zekere grenzen. Een wetenschap heeft zich een begrippen-
apparaat te ontwerpen, om in staat te zijn met deze gehele apparatuur de
v6lle werkelijkheid, die zij tot object gekozen, of vaak door de historische
ontwikkeling gekregen heeft, te kunnen ontleden en te kunnen verklaren.
Deze werkelijkheid blijft dus de laatste norm. Binnen dit apparaat moet
echter elk der begrippen zo gedefinieerd worden dat zij I) onderling geen
hiaten openlaten en 2) elkaar niet overlappen. Het is echter duidelijk dat
naarmate men dieper met een wetenschap in de werkelijkheid doordringt,
dit apparaat van begrippen verfijnd moet worden en de begrippen zelfs
vaak hergegroepeerd dienen te worden. Het is eveneens duidelijk dat de
betekenis van eenzelfde woord en dus de inhoud van een begrip zich soms
wijzigen kan en moet, en weI op grond van twee verschillende soorten van

feiten:   I) de stand  van de wetenschap op verschillende tijden of plaatsen,
2) de toestand van de volle werkelijkheid, die men verklaren wil, wanneer
deze niet statisch, maar dynamisch is. Daardoor worden deze structuurbegrip-
pen zelf ook 'beweeglijke begrippen', zoals Mitscherlich ze noemde.  (1)

Dat dit alles voor de sociologie als wetenschap in hoge mate actueel is en altijd blijven
zal, volgt al onmiddellijk hieruit, dat zij het menselijk samenleven - samen denken,
samen voelen, samen streven - bestudeert, iets wat in zo'n hoge mate dynamisch en
vloeiend is, dat elke veralgemenisering zou zijn uitgesloten, had men daarin niet de
aanwezigheid  van zich herhalende sociale kaders ontdekt;  elke  vorm van wetenschap
die algemeenheid zoekt en het stadium van zuivere beschrijving wenst te overschrijden,
ware anders in dit vak onmogelijk geweest. De terminologie van de sociologie wijzigt
dus met de veranderingen in het sociale leven, die een andere duiding oproepen. Maar
er  zijn nog andere redenen,  die een vaste terminologie moeilijk maken;  dat is eerstens
de geestelijke aard van deze samenleving zelf, die veel moeilijker te grijpen is dan het
kwantitatieve, en vervolgens de nog jonge leeftijd der sociologie, veel later geboren dan
de physieke wetenschappen en vaak ook ontwikkeld uit wijsgerige vooropstellingen
(Comte!),  die haar dwong te werken  met de physica- of biologie-termen (het organi-
cisme  van een Espinas en Spencer  en het behaviorisme !)   of  met een wijsgerige termi-
nologie (conscience collective ! ) . Steeds meer wordt thans de behoefte gevoeld  aan  een

(1) Waldemar Mitscherlich, Die Lehre von den beweglichen und starren Begriffen,
Stuttgart-Berlin,   I 936,   blz.  3 I-49·



96                     Het symbool in:ijn eenheid en uerscheidenheid

eigen en meer verfijnde terminologie, maar hierbij is men gebonden aan een taal;
overigens een bewijs van de grote invloed die het uitdrukkingsmiddel op het denken
zelf heeft.

Het is nu begrijpelijk dat verschillende auteurs het woord symbool op een
andere wijze hebben begrepen en anders van verwante begrippen afgeschei-
den, om dan dit woord in hun begrippenapparaat te gebruiken tot uitleg van
de werkelijkheid die zij zich tot problemenveld hadden gekozen. Om onmid-
dellijk bij het voorgaande aan te sluiten, een filosoof als Ernst Cassirer, die het
menselijk geestesleven bestudeerde, wilde de invloed nagaan die het uitdruk-
kingsmiddel op het leven van de geest zelf had, en weten welke uitdrukkings-
middelen deze invloed hadden. Deze middelen noemde hij dan met een
verzamelnaam symbolen  en vond hierin vier soorten:  de  taal, het 'mythisch'
symbool, de aesthetische vormen en voor het wetenschappelijke denken de
structuurbegrippen. (1) Freud  vond dit woord geschikt  om de versluierde
plaatsvervangende lustobjecten aan te duiden bij zijn ontsluiering van de
werking der libido in het menselijk leven. Morris was gepreoccupeerd om een
behavioristische logica te schrijven, uitgaande dus van het waarneembaar
teken dat een groepsteken is, en noemde dit symbool. Onderscheidingen, die
dieper liggen dan het experimenteerbaar vlak, kwamen bij hem vanzelf niet
aan bod. Mead, die langs dezelfde weg de oorsprong van de menselijke geest
en het sociale leven wilde verklaren, nam het woord symbool zo slordig op, dat
hij  voor het Incest eigene van het symbool: een uitwendige verschijning van
een inwendige-mentale zin, nog het adjectief moest toevoegen van 'beteke-
nend' symbool. Durkheim zocht een benaming voor het uitdrukkingsmiddel
van het waarde-oordeel en trof daarvoor het woord symbool als het meest
geschikt aan; L6vy-Bruhl noemde het uitdrukkingsmiddel van het pralogisch,
archaisch denken dat tevens middel was tot participatie aan het onzichtbare
in het zichtbare symbool. Caillet zocht het aanknopingsmiddel om het globale,
ongedifferentieerde en intuitief denken te stellen tegenover het geconcep-
tualiseerd, verdelend en redenerend denken en greep daarvoor ook weer naar
het woord symbool. Bij Gurvitch wijzigt het begrip zelf naar de problematiek,
die hij zich op een bepaald moment stelt. - Het woord is telkens hetzelfde,
maar de inhoud wijzigt steeds bij deze auteurs naar gelang de werkelijkheid
die zij willen verklaren en»f het gezichtspunt, waaronder zij het beschouwen.

2. Soorten van tekens.
Wij zullen echter tot een definitie moeten geraken, die algemeen geldend is
voor de sociologie, dus ter explicatie van het menselijk samenleven, in elke
vorm, waarin zich dit voordoet. Wij zullen dit begrip dan ook moeten

1 ()   Zo in de drie delen van zijn 'Philosophie der symbolischen Formen' (Berlin), I Die
Sprache  (1922),II Das mythische Denken  (1925), III Phinomenologie der Erkenntnis
(I929)
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afscheiden van, maar tegelijk harmoniseren met de andere begrippen, die
tezamen met het begrip symbool kunnen dienen om de volle werkelijkheid
van het samenleven verstandelijk te vatten. De meest nabij gelegen begrippen
zijn dan wel die van teken, signaal, beeldspraak en dergelijke.
Het is wel duidelijk dat het symbool een bepaalde klasse van tekens is, dus
een plaatsvervanger van iets of iemand anders tegenover de menselijke
psychische functies, hetzij dit het kennen, het streven of de affectiviteit is.
Daarom willen wij eerst het teken zelf analyseren, vaststellen welke typen
van tekens er kunnen bestaan, om straks te zien welke dezer typen symbool
genoemd kunnen worden.
In elk teken steken drie hoofd-elementen: het significans  of de plaatsver-   

vanger, het significatum of hetgeen betekend wordt, en de menselijke functie 1
waartoe het teken zich richt. Men kan zich dus afvragen wat het teken mate-  
rieel is, d.w.z. als ding dat als teken fungeert en wat het formeel is, d.w.z. wat
het als teken inhoudt, weergeeft, welke verhouding er tussen teken en be-
tekende ontstaat en tot welke menselijke functie het zich richt. Op deze vier
elementen zijn de tekens in te delen.  (1)
a.  Wat als teken kan fungeren ?  -  dat is bijna alles: beelden, kleuren,  ge-
baren, planten, dieren, personen, enz. Om hierin een zeker overzicht te ver-
krijgen moet onmiddellijk een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen
twee geheel verschillende soorten: sensibele tekens en tekens die het verstan-

delijk denken zichzelf maakt en binnen zich bewaart om de werkelijkheid
daarin en daardoor te benaderen: de begrippen. Normaal genomen behoeft
dit verstandelijk teken ook weer een sensibel teken om aan de menselijke
conditie te zijn aangepast, (2) zodat zij tezamen en ineen het menselijk teken
vormen. Desondanks moeten zij om hun geheel apart karakter, zoals dit bij
Maritain bleek, scherp onderscheiden blijven.
Wil men in de sensibele tekens nader onderscheiden, dan moet men vooral uit
elkaar leggen: dingen en kwaliteiten van dingen enerzijds en mensen   en

menselijke verschijnselen anderzijds; dit vooral hierom, omdat wanneer
mensen als tekens van iets anders, vooral van groepen, optreden, zij altijd een
geheel aparte originaliteit behouden. Menselijke verschijnselen als taal,
gebaar, gedrag zijn als regel weer tekens van deze originaliteit, vormen aldus
weer een aparte categorie. - Ook in de niet-sensibele tekens zijn nadere
onderscheidingen te maken. Bij de begrippen hebben wij eerder reeds het ver-
schil moeten maken tussen natuurbegrippen, de mentale weergave van sensi-

bele dingen aan het menselijk verstand, en de structuurbegrippen, als mentale
weergave van niet direct ervaren werkelijkheden, hetzij omdat zij niet-sensibel
zijn, hetzij omdat zij te vloeiend, te rijk of te fijn zijn, dan dat wi j hen direct
volkomen kunnen ervaren en dus met duidingen moeten volstaan. Naast deze

(1)  Zie het schema op blz. toi.
(2)    Zie onze opmerkingen bij Jacques Maritain, blz.  79.
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begrippen erkennen wij nog als mentale teken de psychische uitdrukking van
een mens of een collectiviteit, welke zich richt tot de andere mens. Als type
hiervan kan men het bevel stellen, inzover dit in de formule aanwezig is, dus
een psychische act die de psychische houding van de een aan de ander mani-
festeert. Voor alle niet-sensibele tekens - deze acten en de concepten- geldt
tenslotte dat zij zelf weer een sensibele gestalte nodig hebben, om aan de
menselijke bestaanswijze te zijn aangepast.
b.  Bezien wij nu het teken formeel, dus precies naar de weergegeven inhoud,
dan  kunnen wij wederom vragen:  wat kan  er zo  al  door een teken  weer-

gegeven worden? Welnu, ook hierin zijn alle variaties mogelijk. Eerstens
kunnen alle sensibele dingen aan de mens weer in tekens weergegeven worden,
zowel in begrippen - natuurbegrippen -, als in andere sensibele tekens,
zoals vuur betekend wordt door rook, of een klank door een geschreven
lettergreep. Maar het komt veel vaker voor dat het sensibele teken juist als
teken heenwijst naar iets wat niet sensibel is, wat dus slechts voor het geestes-

oog waarneembaar is, dus naar onzichtbare werkelijkheden. Dit kunnen zijn:
onzichtbare zelfstandigheden als God, ziel, engelen, duivelen, wereldziel,
demiurgen, geesten, afgestorvenen, olympische goden en dergelijke. Het kan
ook een bovenzinnelijke werkelijkheid zijn in het aards gebeuren, zoals causa-
liteit of finaliteit in de natuur, of een zin en betekenis van het menselijk
leven en samenleven; kortom: hetgeen men noemt ideeEn en waarden.  Het
kunnen tenslotte zijn personen en groepen. Deze laatste nemen eigenlijk een
middenpositie in tussen het sensibele en het onzichtbare. Zij zijn wel zichtbaar,
tastbaar,  maar hun bestaan  gaat  niet  in het tastbare   op: hun psychische
eigenheid is juist niet direct waarneembaar. Bijzonder gaat dit op voor de
groep, die als zodanig slechts zichtbaar is, wanneer de leden in een overzien-
bare ruimte bijeen zijn, tijdens het verspreid-zijn is de verbondenheid niet
zichtbaar en slechts in een teken aanwezig te stellen. Voor beiden echter: per-
soon en groep geldt dat hun innerlijk leven slechts voor het geestesoog waar-
neembaar is. Langs twee wegen drukt zich dit innerlijke leven in tekens uit,
n.1.  langs de onmiddellijke sensibele uitdrukking ervan  in het lichaam:   de

taal, de blik, het gebaar, het grimas - nauwelijks teken te noemen, zo on-
middellijk wordt hei psychische hierin zichtbaar - en langs meer indirecte
weg, wanneer geintroduceerde sensibilia - titels, kleding, een vlag, een
devies - het individueel of gezamenlijk psychische weergeven. Het innerlijk
leven, aldus uitgedrukt, kan zowel uit acten als uit toestanden bestaan, en het
is belangrijk er rekening mee te houden dat het niet bewust behoeft te zijn,
om zich in tekens uit te drukken.
Er zijn er heden niet weinigen, die alle tekens uitsluitend zien als weergave
van een psychische toestand, beweging of daad, en niet als wijzend naar
buiten, naar een werkelijkheid, - dit zagen wij b.v. bij Mannoury en Gur-
vitch. Een teken voor God of voor de duivel is een teken van een geloof aan
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God of de duivel, een teken voor de causaliteit of voor een waarde is een teken
van een inzicht of een waardeschatting. Alle tekens zijn dan 'des signes
retourn6'. Natuurlijk kan men ze zo alleen beschouwen en dan buiten de
kwestie blijven of engelen of olympische goden al of niet bestaan. Maar het
is wel zeer belangrijk te zien of deze tekens primair gesteld worden om psy-
chische toestanden of acten weer te geven, dan wel gesteld worden om al of
niet vermeende werkelijkheden buiten het psychische aan te duiden; zodat in
het laatste geval de psychische daad niet verklaarbaar is dan in reactie op een
al of niet vermeende werkelijkheid. Het teken duidt dan voor de gebruiker
eerst en vooral naar buiten en pas secundair naar binnen.
c.  Het is nu belangrijk er nog even aandacht aan te schenken op welke wijzen
het significans het significatum kan bevatten. Het is mogelijk dat er een
objectieve relatie tussen hen bestaat, b.v. die van oorzaak en effect, of van
uiterlijke gelijkenis. Het is ook mogelijk dat zij een betrekking tot elkaar
hebben, wel buiten het denken om, maar toch via het psychische, zoals
wanneer teken en betekende een gelijke emotie verwekken, b.v. God en de
donder. Meestentijds is de betrekking vrij willekeurig - tenminste schijn-
baar  (1)  - en schijnt het verband van het denken alleen te komen.  In  het
eerste geval spreekt Maritain  (2)  van een tekenrelatie die een werkelijkheids-
betrekking is, in het derde geval van een denkrelatie tussen beide; het tweede

geval ziet hij over het hoofd, ofschoon deze ons zeer belangrijk lijkt.(1)  Men
moet evenwel niet vergeten dat een causaliteitsbetrekking, een objectieve
gelijkenis of een psychische overeenkomst nog geen tekenrelatie is. En de
tekenrelatie is altijd iets van het denken en blijft in het denken besloten; zon-
der verstaan te worden is het teken geen teken, ook niet bij een objectieve ge-
lijkenis, want als ik de gelijkenis niet zie, is het geen teken. Het is dus altijd
een denkrelatie, al kan deze steunen op een werkelijkheid buiten de kenner.
Vandaar dat het teken gaat variEren naar de denkhouding van de kenner. Het
kan dan zijn dat het teken alleen opgevat wordt als een handzame weergave,
en dus het significans een dergelijke zelfstandige rol gaat spelen dat het bete-
kenen ervan nauwelijks tot het bewustzijn doordringt, zoals vaak het geval is
wanneer men werkt met wiskundige symbolen. Dit geschiedt in de positivis-
tisch-empirische denkhouding. Het kan ook zijn dat er een duidelijk bewust-
zijn is van het betekende in en door het teken, dat significans en significatum
elk op zich ervaren wordt als onderscheiden, maar in de tekenrelatie. Dit
geschiedt in het analytisch-perspectivistische denken. Het kan zijn dat het
betekende onmiddellijk en direct in en door het teken wordt ervaren en het
teken zelf nauwelijks op zich ervaren wordt, zoals wanneer men de woede
leest in iemands ogen. Dit geschiedt in de empirisch-perspectieve denk-
houding: de onmiddellijke ervaring  van het betekende.  Het kan tenslotte

(1)   Zie onder Hoofdstuk IV, blz.  I62-I 63.
(2) Maritain, Quatre essays, blz. 67.
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zijn dat het teken en het betekende beide direct ervaren worden en wet als
identiek met elkaar. Hetgeen typisch eigen is aan het mythisch denken.
Aldus zijn te onderscheiden: het verzelfstandigd teken, het verdwijnend teken,
het duidelijk onderscheiden en gescheiden teken en het vervloeiend teken.
d. Het derde hoofdelement dat in het teken een rol speelt is, zoals wij zeiden,
de functie in de mens, waarop het teken zich richt. Het teken immers kan
een ding zijn, maar het betekenen zelf is dan onbestaanbaar tegenover een psy-
chische houding van begrijpen. Een ander kan het teken wel stellen, maar
of dit daadwerkelijk zal betekenen hangt af van de ontvanger. Deze moet
ofwel iets anders met het teken associEren - men zou dit teken dan signaal
kunnen noemen -, ofwel iets anders in het sensibele teken begrijpen, inzien.
Daarom kan men inderdaad zeggen, dat het tot begrip van het teken nood-
zakelijk is, dat de steller en ontvanger dezelfde zijn, of beter dat zij zich
onderling op dat punt moeten identificeren, wil het teken verstaanbaar zijn.
Nu kan men allereerst hier onderscheiden of het teken zich richt tot een
individuele of een collectieve psychische toestand. Individueel kan het weer
zijn, wanneer een individu een eigen teken voor zich stelt, of wanneer de ene
persoon het stelt voor de andere persoon. In het laatste geval moet het echter
te voren gezamenlijk bezit zijn, anders was het teken van de een voor de
ander niet begrijpbaar. Het lijkt dan soms wel of het sensibele teken zijn bete-
kenis objectief in zich draagt. Maar dan zou men vergeten dat het betekenen
zelf iets psychisch is, dat het sensibele ding het kreeg van de mens. De indruk,
dat het betekenen materialiter het ding-teken aankleeft, komt juist voort uit
het feit, dat maar zelden een individu zich een teken maakt, maar dit als
regel collectief geschapen wordt en daarmee voor het individu een gegeven is.
Zo zijn bijna alle tekenen van de collectiviteit. Er zijn ook tekens die speciaal
gelden voor collectiviteiten als zodanig, d.w.z. voor de personen, in zover zij
met elkaar in verband staan. Dit geldt zeer speciaal voor de sociale symbolen.
Hiernaast moet men onderscheiden tot welke menselijke functies de steller
- persoon of groep - zijn teken richt. Duidelijk is dit allereerst tot de
kenfunctie, hetzij de waarnemingsfunctie in de sensibele orde - het signaal
dringt niet verder door dan tot hier -, hetzij tot het begrip, het verstand,
wanneer het sensibel teken iets niet direct waarneembaars voorstelt. Zelden
echter is het teken tot een neutraal kennen alleen gericht, alleen dus om iets
anders ter kennis te brengen. Vaak richt het zich ook door het verstaan heen
tot de emotionaliteit of tot wilshouding, om een toestand, een houding, een
daad of een beleving op te roepen. Dan gaat ook de tekengestalte zelf door
de fantasie en de herinnering een eigen rol spelen. De fantasie neemt immers
het teken waar in functie van het menselijk leven en zij vat teken en betekende
ineen  op: het betekende getekend.  Als het betekende geliefd, gewenst,  ver-
langd, vervelend, gehaat of verafschuwd is, dan ook het teken, maar even-
zeer geldt dit voor het betekende, wanneer het teken geliefd, gehaat, gewenst
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of aanlokkelijk is. De herinnering associeert aan het teken de emoties die het
teken als voorwerp ooit heeft opgewekt en kleurt daardoor het betekende.
Vooral wanneer de fantasie en de herinnering bij de waarneming van het
teken en de zinvatting daarvan een rol gaan spelen, kan men haast geen
onderscheid meer maken in de functies van de mens, welke door het teken
worden aangesproken; dan reageert de gehele mens, globaal.  Dit is evenzeer
het geval wanneer het teken zich richt tot geloof en mythe. Maar dan bestaat
deze globaliteit niet alleen in de mens, maar ook in de door tekens waar-
genomen wereld. Immers, in geloof en mythe zijn de onzichtbare werkelijk-
heden onderling verbonden en dan, via deze, ook de wereld der tekens.
Vatten wij nu het gebied der teken, waarin dat der symbolen zich moet
bevinden, schematisch samen, dan kunnen  wij  ze als volgt indelen:

  dingen

 
sensibele tekens )

menselijke uitingen
r personenanuit het significans  <
(begrippen 6 natuurbegrippen

 mentale tekens 7 2 structuurbegrippen
 bevelen, wensen, enz.

I. sensibele dingen
2. de zin van het natuurlijke en menselijke gebeuren
3. personen en groepen

(psychische actenlanuit het significatum 4. het innerlijk leven van dezen < (bewust(psychische toestanden (onbewust
(onderbcwust

5. onzichtbare zelfstandigheden, vermeend of werkelijk.

C i. verzelfstandigd teken
Vanuit verhouding <2. verdwijnend teken
significans-significatum )3 gescheiden en onderscheiden teken

(4. vervloeiend teken

 persoonlijk teken
Naar gerichtheid op ontvanger   i

(groepsteken
 

interindividueel
voor collectiviteiten

(direct tot kennen
<

sensibele waarneming
verstandelijk
(fantasie

Naar gerichtheid op functies j \herinneringi functies   cjemotionaliteit

\.indirect    <
( wilsstreving

C geloof en mythe

<doekinden oproepen  van     houdingen
 waarderingen
(gedragingen
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3. Het symbool.
Welke klasse van tekens, die zich in zo veelvuldige vormen kunnen vertonen,
zijn nu symbolen? In wezen is dit, zeiden wij, een utiliteitsvraag, die echter
niet willekeurig mag zijn, maar een groep tekens moet omvatten, die een
eigen problematiek stellen.
De taalafteiding helpt ons weinig. Symbool komt van avv-86JO co, sarnen-

voegen. Het woord schijnt aanvankelijk een in tweeEn gebroken stokje be-
tekend te hebben, waaraan twee contractspartijen, die ieder een helft be-
hielden, elkaar konden herkennen;  zo  werd  het  ook  het  merk van recht-
spraak. Als herkenningsteken heeft het woord symbool burgerrecht gekregen
in de mysteriEn van Ceres, Cybele en Mitras. In dezelfde betekenis werd in
het  Christendom  aan de oudste rituele geloofsbelijdenis het woord: 'symbo-
lum Apostolorum' toegekend, het teken waaraan de Christenen elkaar konden
herkennen. De woordverklaring van Van der Leeuw (1) dat het woord
symbool krachtens zijn afkomst (samenvallen) naar het globale denken wijst
en dus het onderscheid tussen teken en betekende niet kent, wordt niet
bevestigd door het oudst bekende gebruik van het woord c,0 pBOXov.
Hoe nu het woordgebruik verder ontwikkeld is, is moeilijk te reconstrueren.

Veronderstellenderwijze kunnen wij zeggen dat het uit de mysteriEngodsdien-
sten de zin gekregen heeft van middel tot deelneming aan alle onzichtbare wer-
kelijkheden, ook die niet in een religieus geloof vervat waren. Later wellicht
aan al het niet-empirisch gegevene, zodat als symbool ook erkend werden
de toegangspoorten tot het individueel of collectief psychisch leven. Een
verdere stap kan zijn dat men het participatie-element heeft losgelaten en
symbool wordt: elk teken  dat ons iets onbekends, verborgens,  of iets  dat ver-

geten is, openbaart. Tenslotte is een laatste stap mogelijk dat elk zintuiglijk
teken voor een niet-zintuiglijk waarneembare zaak, symbool genoemd wordt,
of zelfs een niet-zintuiglijk teken voor een niet-zintuiglijk waarneembaar iets.
In al deze betekenissen komt men het woord symbool tegen.
Om tot een bruikbare definitie te komen, moeten wij ook aansluiten bij het
spraakgebruik. Daar heerst de algemene overtuiging dat het symbool iets
geheimzinnigs heeft, iets mysterieus in zich blijft sluiten; de definitie zal dan
juist aan moeten geven, wat dan wel dit mysterieuze is. Anderzijds is symbool
in het wetenschappelijk, vooral het wiskundig spraakgebruik geworden tot
een voorlopige vervanger van nader in te vullen grootheden, om slechts de
relaties na te gaan die alle soortgelijke grootheden onder elkaar hebben.
Hier is dus blijkbaar of schijnbaar niets geheimzinnigs aanwezig.
De meest neutrale omschrijving van het symboolbegrip vonden wij bij Jung
waar hij, kort weergegeven, het symbool definieert als een voorlopige aan-
duiding voor iets wat nog niet duidelijk is, zulks tegenover het teken, waarbij

(1)   Van der Leeuw, De primitieve mens, blz.  4I.
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de aangeduide zaak even duidelijk is als het teken.  (1)  Is b.v. de donder voor
ons het gevolg van een electrische ontlading die wij nauwkeurig kennen, dan
is hij een 'teken' der ontlading, maar kennen wij de oorzaak niet, dan zal
hij ons een 'symbool' worden van krachten of machten. Men kan hier echter

vragen:   moet het nog-niet-duidelijke ons sensibel   of ook intellectueel   on-
duidelijk zijn? De gerechtigheid b.v. kan ons intellectueel duidelijk zijn,
maar is sensibel niet duidelijk en voorstelbaar. Er schijnt dus toch wel iets
meer geifist te zijn. Het is goed mogelijk dat ik het blad van een boom zie
als uiting van een levensproces dat mij niet duidelijk is, zonder dat iemand
dit een symbool zal noemen. Er is o.i. nog geEist, dat het 'onduidelijk-weer-
gegevene' ook 'aanspreekt', een 'zin' voor ons heeft. De donder wordt tot
symbool, als men er inderdaad 'iets achter zoekt', waar men bij geinteres-
seerd is. Zo vinden wij bij Jung wel het eerder genoemde element van
'uitleveren en verstuieren teuens', maar niet het element der participatie,
dat er toch blijkbaar ook toe behoort, behalve misschien voor de wiskundige
symbolen. Onder participatie valt dan te verstaan dat wij niet alleen maar
neutraal kennend tegenover het gesymboliseerde staan, maar dat dit via het
symbool actief op ons leven inwerkt en wij, eveneens via het symbool, ons
ervoor openstellen of er actief reagerend tegenover staan, wij het in ons
leven op willen nemen of het eruit willen stoten.
Zo valt er dus een scherp onderscheid te maken tussen de duidelijke en
neutrale tekens enerzijds en de tekens die ons wel niet de gehele inhoud
uitleveren, maar die toch voeren tot een psychische deelneming van het
subject  aan het betekende; dit laatste vatten  wij dan samen  door  vast  te
stellen  dat  de  symbolen  zijn:   brug en barri2Te teuens tot innerlijke deet-
neming.
Het is duidelijk dat dit bijzonder karakter te danken is aan de psychische
houding van hem die het symbool als teken gebruikt, met name krachtens
diens participatieve instelling, waardoor de mens in het symbool de subject-
object tegenstelling tracht te overwinnen;  al  zal  hem dit zolang mislukken
als het symbool tussen hen blijft staan. Maar men kan zich wel afvragen of
er ook objecten zijn, gebieden van kennis, die zich speciaal ter symboli-
sering lenen, omdat de mens uit natuurlijke impuls participatie met hen
zoekt. Welnu, dit zijn juist de realiteitsvelden, die hij slechts met het geestes-
oog kan waarnemen: de eigen  aard van personen en groepen, dezer psy-
chisch leven zo goed als het eigen psychisch leven van de kenner, de diepere
zin van het gebeuren en de geestelijke zelfstandigheden; deze terreinen trek-
ken enerzijds bijzonder het interesse van de mens, maar zijn hem anderzijds
moeilijk toegankelijk, omdat zij door hun abstract karakter voortdurend de
sensibele mens ontschieten en hij ze dus in sensibele vormen - de symbolen -

(1)   Dr C. G. Jung, Psychologische typen, Servire, Den Haag,  1947, blz. 428,429.
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voor zich wil stellen, maar deze symbolen dan ook weer de geestelijke partici-
patie hinderen. Toch zijn de symbolen niet alleen maar sensibele voorstellin-
gen dezer alleen-maar-geestelijk-waarneembare werkelijkheden, zij drukken
tegelijk en evenzeer de geinteresseerde houding uit van degene die het symbool
gebruikt; het symboliseert tegelijk het object  en het innerlijke  van  het  sub-
ject. In beide richtingen echter 'verraadt' het meer, dan het openbaart, doet
meer vermoeden dan het stelt, omdat het datgene wat het uitlevert, in
zijn oorspronkelijke diepte handhaaft en dit pas adaequaat gegrepen kan
worden, wanneer de symbolen gepasseerd worden door een onmiddellijke
intuitie. Hier ligt de oorzaak voor de geheimzinnigheid, een zekere vaagheid
die het symbool altijd omgeeft in tegenstelling tot het zuiver teken dat een
plaatsvervanger is van een object tegenover een persoon die niet tot actieve
participatie geneigd is en in tegenstelling tot het signaal dat een mecha-
nische associatie met een ander even duidelijk object of feit verwekt.
En de wiskundige en logische symbolen dan ? Het spraakgebruik noemt daar alle tokens
symbolen. Znaniecki meende dat de mathematica een geheel was van tekens in onder-
linge relatie, maar dat deze tekens symbolen werden wanneer zij stonden voor werkelijke
grootheden, wanneer dus een bepaald materiaal wiskundig verwerkt werd. (1) De Weense
kring van Significa noemt daarentegen de tekens pas symbolen, wanneer zij losstaan van
elke  inhoud  en dus zuiver denkvormen zijn, zodat gevaar  ( ! ) voor interesse en partici-
patie gebannen is en men tot volkomen objectieve zekerheid kan geraken. Hier schijnt
dus het ene woordgebruik het andere woordgebruik, waarop wij juist onze analyse
bouwden, volkomen af te breken. Nu kan niemand de mathematici, de statistici en
logicisten verbieden dit woord te gebruiken, wanneer zij er maar een zuivere bepaling
van geven. Maar men dient wel in te zien dat er onder hun 'symbolen' een grote
variatie schuilt. Wanneer men het woord 'oneindig' verkort weergeeft door het teken  N
of een lange formule weergeeft met 4 , dan zijn dat in onze zin gewone signalen.
Wanneer de statistiek tekens gebruikt, die door elke realiteit van gelijksoortige groot-
heden een concrete inhoud kunnen krijgen, dan zijn dit ook slechts louter tekens. Maar
wanneer bepaalde tekens logische functies weergeven, zoals S-)-P, dan zijn het of
kunnen het werkelijke symbolen zijn. Het oordeel, iets of iemand tot subject of praedi-
caat  stellen  in een oordeel,  is een denkfunctie; de formules leveren dan denkwettelijk-
heden uit. Deze zijn niet alleen slechts geestelijk te benaderen, maar zij interesseren
de logicist en zijn hem inadaequate middelen tot het benaderen dezer denkwettelijk-

heden, zijn dus ook in bovenvermelde zin symbolen. Wat men deze logicisten slechts
betwisten kan, is dat alleen deze symbolen werkelijk symbolen zouden zijn en dat door
de niet-logische symbolen de benadering der waarheid wegens hun participatie-element
en hun onvolkomenheid, slechts bedorven wordt;  want   ook de logistiek lijdt   aan   dit
'euvel' ! Slechts een oppervlakkig mens kan menen  dat men werkend  met  het  S-sym-
bool alles klaar en helder over de logische functie van het subject-zijn heeft gezegd.

Gaan wij nu in het kort de vier groepen van slechts-geestelijk-waarneembare
werkelijkheden na, die doorgaans een zodanige verborgenheid hebben en een
zodanige interesse wekken dat wij naar symbolen grijpen om deze te be-
naderen.

(1) Florian Znaniecki: The social  r6le  of  the  man of knowledge.  New  York,   1940,
blz. 19/.



Definitie van het symboot I 05

Personen en groepen. De eigen individualiteit van de medemens blijft ons
altijd in zekere zin een mysterie, dat ons intrigeert. Niet voor niets staat de
kennis van de ander in een der brandpunten van het moderne wijsgerig
denken. Steeds grijpen wij naar middelen die ons wel iets van hem uit-
leveren: zijn naam, zijn functie, de rollen die hij maatschappelijk vervult,
zijn uiterlijk gedrag, de relaties die hij aanknoopt. Zolang als de ander
ons inderdaad intrigeert,  zijn  ons dit symbolen  van  hem;  zij  doen ons onzer-
zijds aan hem participeren, maar nooit slaagt men volkomen, tenzij in de
korte momenten dat men zich wederzijds psychisch voor elkaar openstelt, de
symbolen dan passeert en elkaar onmiddellijk doorleeft. - De eigen groepen
waartoe men behoort zijn de voor ons onontbeerlijke levensmilieus; men is er
spontaan voor geinteresseerd. Maar van de andere kant is de groep te wei-
nig gecondenseerd, te ongrijpbaar, om anders dan in momenten van directe
gemeenzaamheid, volledig gekend te worden, ervaren te worden als basis
van eigen bestaan, terwijl de handelingen der groep in de meeste gevallen
vertegenwoordiging nodig ma.ken. Een ruim veld voor sociale symboliek
ligt hier open. De verhouding tussen de groepen onderling is ongeveer gelijk
aan die van de personen onderling, al zal hier vaak van een verhevigde emo-
tionaliteit sprake zijn, hetgeen de wederzijdse - positieve of negatieve -
interesse versterkt en dus te eerder aanleiding geeft tot elkaar benaderen in
symbolische gestalte, want gemeenzaamheid tussen groepen is niet zeer wel
bestaanbaar.
Het psychisch leven van zichzelf en anderen. Niet alleen het bestaan, het zijn
van de anderen is ons belangwekkend, veeleer nog hun psychische toestan-
den, houdingen en acten, vooral wanneer zij ons raken of kunnen raken.
Maar niets is zo moeilijk te doorgronden als wat de ander eigenlijk doet, be-
doelt of in welke staat hij verkeert, of die ander nu een persoon of een
collectivitieit is. Zelfs ons eigen innerlijk leven is voor onszelf zo moeilijk
analyseerbaar, dat wij ons meestal pas leren kennen wanneer wij onszelf be-
trappen, d.w.z. een daad als een teken zien waardoor wij ons min of meer
volledig en zeker kunnen duiden. Wij kennen ons eigen innerlijk nog veel
meer symboolsgewijze, dan de ander, waarin wij soms een feilloze intuitie
kunnen hebben, na de tekens gepasseerd te zijn. Ook hier dus weer: een rijk
veld voor symboliek.
Onzichtbare ze#standigheden. Een direct contact met geestelijke zelfstan-
digheden als God, goden, geesten, duivels, enz. is ons naar onze sensibele-
mentale conditie niet gegeven, tenzij in een mystieke kennis, die wel direct
ervarend is, maar toch nog een zien in het duister blijft, naar de mystieken
meedelen. Ook parapsychologisch schijnen dergelijke directe ervaringen te
bestaan, - wij kunnen daar niet verder over oordelen. Toch is de mensheid
altijd hevig geinteresseerd geweest bij deze onzichtbare zelfstandigheden,
waarvan zij hoogstens het bestaan en enkele karaktertrekken kon aan-
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geven, maar nooit datgene direct kon waarnemen waarvoor zij zich juist en
het meest van al interesseerde: de handen waarin de draden van ons lot liggen,
de bedoelingen en macht die deze handen beheersen. Deze bovenzinnelijke
wereld is nooit in adaequate tekens weer te geven. In feite is zij ook altijd
inhoud van openbaringen, die vanuit de wereld tot ons komen, zoals wij nog
zullen zien, openbaringen die tevens de synibolen behelzen, waarlangs wij het
contact, de deelname kunnen zoeken. Het is ook wel duidelijk dat dit geheel
besloten blijft binnen een geloof. Beelden van Griekse goden en helden zijn
voor ons geen religieuze symbolen meer, hoogstens symbolen der Griekse cul-

tuur, of van de menselijke schoonheid. De bovenaardse realiteiten - ver-
meend of echt - zijn voor ons slechts langs symbolen te bereiken en, naast het

sociale veld, is er geen geestesgebied ruimer gevuld met symboliek, dan dat der
religie of der niet-religieuze bovenzinnelijke wereld.
Tenslotte de diepere   zin   van het natuurlijk en menselijk gebeuren:   de
waarden en ideeEn. De Franse auteurs herleiden alle symboliek tot deze 6ne

1    categorie, en
in zekere zin is dit juist. Wij zagen reeds dat bij alle symbolen

een interesse- hetzu een intellectieve, een emotionele of een volontatieve -
bij de kenner leeft, er dus altijd waardering of waardegevoel in het spel is.
Maar het leek ons voor de duidelijkheid zeer belangrijk de bovengenoemde

1 categorieEn eerst na te gaan, omdat zij a.h.w. dagelijks voor ieders ogen staan,
terwijl het doorstoten naar de zin van wat er zich rond ons afspeelt in natuur

en leven, tot de waarden en ideeifn, zeldzamer is. Om te weten, wat dit zijn,
behoeven wij niet eens een keuze te doen tussen het positivisme, dat in het ge-
beuren slechts een juxtapositie van verschijnselen ziet en een wijsgerig stand-

punt dat het bestaan van metaphysische grootheden aanvaardt. Het is een
feit, dat de mensen voortdurend op zoek zijn naar de diepere gronden van het
waargenomen gebeuren; en wij hebben slechts de symbolische feiten, die met
deze houding samenhangen, na te gaan.
De  vraag  die  zich dan allereerst stelt is: wanneer hebben gebeurtenissen  een
zin? Of wellicht duidelijker, wanneer zijn zij voor ons onzinnig? Onzinnig
Zi n zij, wanneer zij niet verwerkbaar zijn voor ons denken, zoals het stellen
van een vraag, waarop geen antwoord mogelijk is, zoals een verdedigings-
oorlog die tot zelfvernietiging leidt, zoals een leven waarin samenhang ont-
breekt. De feiten zijn voor ons pas verwerkbaar als wij er orde, harmonie,
eenheid, doelmatigheid in aanwezig zien. Voor de doelmatigheid moet het
doel zelf ook nog een zin hebben, d.w.z. voor ons een absolute of van een
absolute grootheid afgeleide, waarde hebben. M.a.w. de feiten zijn voor ons
pas verteerbaar wanneer zij overeenstemmen met deze ons aangeboren cate-
gorieEn, datgene wat wij uiteindelijk zoeken en ons het gebeuren begrijpbaar
maakt. Ondoelmatig, onsamenhangend gebeuren kunnen wij constateren,
niet begrijpen. Het zijn deze categorieen die wij hier idee2n noemen, dus
niet de begrippen, noch de natuurbegrippen, noch de structuurbegrippen,
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welke ons inhouden der werkelijkheid uitleveren, maar de beginselen van
orde en doelmatigheid die wij spontaan overal zoeken en niet alleen maar
neutraal constateren. Vinden wij ze niet of constateren wij hun afwezigheid,
dan is ons het gebeuren zinloos; wij veroordelen spontaan hun afwezigheid:
orde of wanorde is ons niet onverschillig, vinden wij de eenheid of doel-
matigheid niet, dan zoeken wij zolang tot wij ze gevonden hebben. Hier ont-
spruiten  ook de menselijke waarden: waarheid, schoonheid, zedelijke  vrij-
heid, orde, doelmatigheid; zij maken niet alleen het menselijk leven begrijp-
baar en dris zinvol, maar zij zijn ook grootheden die aanwezig dienen te
zijn. Wij rusten niet voor het leven zinvol, begrijpbaar is, pas dan is het
goed.
Om het gebeuren te begrijpen, blijft de mens niet bij zijn spontane ideeEn
en waarden - die in wezen oordelen zijn -, maar ontwerpt hij zich een
geheet systeem waardoor hij deels in staat is de orde en doelmatigheid te
duiden, deels de feiten in ordelijk en doelmatig verband te brengen. Deze
systemen leven in de regel in rond waarden geconcentreerde groepen; het zijn
de wereldbeschouwingen, godsdienstige of zedelijke opvattingen, filosofieEn,
mythen, utopieEn en dgl. Zij vervullen dezelfde rol als de ideeEn, waarvan
zij een nadere uitbouw zijn, en hebben tot effect dat, hetgeen ermee overeen-
stemt voor ons zinvol is, wat er mee botst dwaas en zinloos is. Zij zijn ons een
apparaat allereerst om de zin van het gebeuren te duiden. Zonder een dergelijk
apparaat zouden wij niet door de uitwendige verschijnselen kunnen door-
dringen. Hoe noodzakelijk zij voor het denken zijn, bewijst wel het feit dat
men systemen heeft ontworpen om de feitelijke contradicties als contradicties
- b.v. rationaliteit en irrationaliteit in de mens - toch weer geharmoniseerd
te kunnen begrijpen, zoals in de hegeliaanse en marxistische dialectiek. Al
deze systemen leven van hun overtuiging dat het gebeuren een zin heeft en
dat zij zelf een weg zijn tot de zinvolle orde. Slechts het existentialisme van
Sartre maakt hierop een uitzondering; bij hem is elke zinduiding en zinver-
lening zinloos, omdat het leven zinloos, vrij, arbitrair, is. Het is natuurlijk
dwaasheid hieruit te concluderen dat alle systemen een gelijk waarheids-
gehalte hebben;  men kan slechts concluderen  dat  zij een gelijke functie  ver-
vullen. - Hetgeen gezegd is, geldt van de systemen die het gebeuren in de
natuur  en het leven als geheel bezien; hetzelfde geldt van wetenschappelijke
systemen, die een partieel terrein tot speciaal object nemen, zoals chemie,
biologie, economie, sociologie.
In en door deze systemen wordt de mens van zinduider ook zingever aan de
realiteit. Niet dat er geen zin in zou liggen, als hij er geen aan verleende, want
eerst en vooral vindt hij ze. Maar daarna worden hem de ideeEn tot waar-
den: orde, harmonie, doelmatigheid zijn allereerst een rudimentair feit,  ver-
volgens een opgave ter verdere realisatie, daarna weer een gevolg dezer
realisatie. In de natuurwetenschap of -beschouwing vindt de mens het rudi-
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mentaire feit, in de geesteswetenschappen zoekt hij de orde en doelmatig-
heid als gevolg van het menselijk handelen, in de normatieve wetenschappen
zoekt hij de weg ter realisatie. Het systeem wordt hem dan ook van theore-
tisch kenmiddel tot practisch werkmiddel. Soms zelfs is het primair werk-
middel en pas later theoretisch middel, zoals wel blijkt uit systemen als
romantiek, socialisme, kapitalisme, menselijke scheppingen, die hij later vaak
slechts met de grootste moeite theoretisch kan analyseren.
Waarom deze uitweiding? Om aan te tonen dat wij in deze systemen en

begrippenapparaten een geheel aparte groep symbolen voor ons hebben.
Immers enerzijds vinden wij hier de geinteresseerde houding waardoor de
kenner en schepper wil participeren aan de ideeEn en waarden, anderzijds
zien wij deze ideeEn en waarden, werkend in het gebeuren, slechts benader-
baar door deze middelen, terwijl deze middelen ze nooit volkomen uit-
leveren: de verscheidenheid der systemen, het telkens weer benaderen dezer

diepere werkelijkheid langs andere wegen, met andere systemen en struc-
tuurbegrippen, getuigt dat hun rijkdom tenslotte deze middelen te boven

gaat. Ook hier blijkt, evenals in de voorgaande categorieen, dat het symbool
het gesymboliseerde in zijn oorspronkelijke diepte handhaaft, dat het zijn
inhoud meer 'verraadt', meer aanduidt, dan alzijdig klaarblijkelijk maakt
en toch ook weer een venster is en blijft op deze inhoud. Het blijkt dat het
symbool ook hier is 'brug en barri&re tegelijk', dat het 'openbaart door te
verbergen en verbergt in zijn openbaring', dat het altijd een zekere schroom
in zich bevat.
Uit alles blijkt dus hoe dit het geheel eigene en aparte van het symbool onder
de tekens is, en hoe dit een apart type van kennen doet ontstaan, waarvan
wij de sociologie wilden beschrijven. Zeker blijft dit eigen karakter van het
symbool onbevredigend voor de rationalist, die meent dat alles helder,
klaar en scherp voor ogen moet staan, maar daarom in het ongunstigste
geval zal blijven bij de uiterlijke verschijnselen en  aan het diepere: de eigen
aard van persoon of groep, de psychische toestanden, houdingen en acten,
de onzichtbare zelfstandigheden en de diepere zin van wat werkt en leeft,
aan dit alles voorbij zal gaan; of in het gunstigste geval de barridres der sym-
bolen, of het barridrekarakter der symbolen tracht te overwinnen om tot een
sprakeloos inzicht over te gaan. Maar noch in dit uiterst oppervlakkig, noch
in dit uiterst contemplatief leven bestaat doorgaans de mens en daarom
staat meestentijds tussen hem als subject en de diepere werkelijkheid als
object  het  rijk der symbolen: zichtbaar  in hun gestalte, onzichtbaar  naar
hun inhoud.
Is het symbool een louter verstandelijk product? Caillet wees dit rigoureus
af: het teken  is een verstandsproduct, het symbool behoort essentieel  tot  het
globale denken. Wij menen dat beide standpunten te absoluut zijn. Het
symbool is zeker niet uitsluitend rationeel; het bevat  in  zich de geinteres-
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seerde houding van de kenner en deze is, ook wanneer zij zich strikt op de
waarheid richt, tevens emotioneel en volontatief. Het is dus nooit uitsluitend
rationeel, want de rationaliteit kent de schroom niet die het symbool be-
lichaamt, ook wanneer dit toegang geeft   tot de ideeEn en waarden;   het
pure verstand aanvaardt niets mysterieus, terwijl het symbool dit bevat:  uit-
eindelijk blijft het psychisch leven, de oorsprong van het leven, hetzij van
het lichamelijk leven in de sexualiteit, hetzij van het cultureel leven in het
sociale, blijven de ideeEn en waarden een stuk geheim bevatten, dat niet
meer analyseerbaar is. Maar het symbool kan wel overwegend rationeel, of
beter: intellectief zijn, gericht op waarneming van het diepere, zoals het
daar ligt; juist zoals andere symbolen  zich  wel  tot de kenfunctie  van  de
mens richten, maar overwegend volontatief of emotioneel kunnen zijn. In
zoverre zijn alle symbolen globaal, dat zij een app81 doen op de gehele mens,
maar daarom nog niet op alle functies evenzeer. Er zijn nochtans symbolen
die wel op alle psychische functies evenzeer een beroep doen. Deze erkent
men vooral in de archaische culturen en zowel Caillet als Van der Leeuw
wezen hen nog overvloedig in onze cultuur aan. Maar dit is geen karakter-
trek van alle symbolen.
Afsluitend kunnen   wij het symbool aldus definiEren:   het is een sensibet F 
teken dat uooT het geinteresseerde subject de diepere zin uan het natuurlijk  1
of menselijk gebeuren, d.i. de wereld der waarden en ideein, of de verborgen   1
werkelijkheden, als psychisch leuen en geestelijke werkelijkheden, beuat,  
zondeT het dieper of uerborgen karakter geheel op te heffen en dat ons in   
staat stelt er actief aan deet te hebben. Of korter: het symbool is brug en    1
barTUre tegelijk tot deelname aan uerborgen werkelijkheden.

4· Het symboliek denken.
Doorgaans   zien   wij het symbool   als   een   ding: een kruis, een paleis,   een
insigne. Wij leerden het echter reeds kennen als kenmiddel en zo is de
symboliek ook van de zijde van het kennen te benaderen, wanneer men zich
afvraagt in welke denkhouding het symbool zijn plaats krijgt. Speciaal voor
de sociologie van het symboliek denken is een goed inzicht hierin van belang.
Nemen wij als uitgangspunt de gedachtengang van Caillet, Van der Leeuw
en L6vy-Bruhl, voor wie het symbool inderdaad met een speciale wijze van
kennen verbonden was. Bijzonder Caillet heeft hier veel over gezegd, waar
hij het denken-in-symbolen plaatste tegenover het conceptuele of begrips-
matig denken.  (1) Het begrip  was  voor hem immers een levenloos, uitge-
sneden stuk werkelijkheid, in tegenstelling tot het levenswarme totale ervaren
der concrete werkelijkheid  in de symboliek; hierbij  was hij ongetwijfeld  be-
invloed door Bergson, die het begripsmatig denken tot een soort tweede-rangs
(1)   Zie Caillet, Symbolisme  et Ames primitives,  blz.   1 76-x80;  Van der Leeuw,  De
primitieve mens, blz. 55·
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denken naast de directe intuitie had geplaatst. Maar als men Caillets uiteen-

zettingen leest, rijzen er toch allerhande vragen. Allereerst staat in het
schema, waarin wij Caillets gedachte weergaven  ( 1), het symbool niet naast
het concept, maar naast het concept staat de totale menselijke houding
tegenover de wereld en naast het symbool voor de laatste het woord voor
het   eerste ! Bovendien typeert hij beurtelings het conceptueel denken   als

rationeel, neutraal of waardevrij, discursief en analytisch, het symbolieke
denken als mythisch, participerend of waarderend, intuitief of totaal denken.
Dit zijn voor hem twee denkwijzen met al deze eigenschappen. Het is ons
echter een grote vraag of deze eigenschappen altijd samengaan. Wat hem
eigenlijk, juist als Van der Leeuw, voortdurend voor ogen staat, is het
modern wetenschappelijk denken met zijn 'id6es claires et distinctes', die hij
concepten noemt enerzijds en het globale, mythisch, praelogisch denken
anderzijds.   (2)     In deze tegenstelling bestaat echter het grote gevaar   dat

men denksojj ,REL een denkwij.*52f&-evnak*2z   .sn<Ji&(akt4955156·«,ir,4.9.4
Onder denkaffeen verstaan wij bepee*Ze-*49+69*Rgo-1,airl@@paa*ele-preeeves
naar de verschillende terreinen waarop het denken zich beweegt, welke op
hun beurt weer gebonden zijn aan sociologische groepen. Hier valt dan te
onderscheiden:

de common sense, het niet gespecificeerd denken in het alledaagse
leven;

het kennen van de ander;
het politieke denken;
het technisch denken;
het wetenschappelijk denken;
het wijsgerig denken;
het godsdienstig denken.

Onder denkwilzen verstaan wij bepaalde houdingen van, bepaalde proc6(16's,
in het denken. In elk der denksoorten kunnen verschillende denkwijzen
optreden, ofschoon sommige van hen wel de tendenz hebben bepaalde denk-
wijzen te bevorderen, andere te weren. Deze denkwijzen zijn het beste anti-
thetisch weer te geven:

het   individuele  en het collectieve denken;
het   gelovend  en het critisch-rationele denken;
het   mythisch  en het logisch denken;
het   globale  en het analytisch denken;
het   intuitieve  en het redenerend denken;
het neutrale of registrerend en het waarderend of participatief

denken;

(1)  Zie boven blz. 77·
(2)  Van der Leeuw, De primitieve mens, blz. 55,58.
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het   theoretisch   en het pragmatisch denken;
het   empirisch of positief  en het speculatief of doordringend denken;
het middellijke denken en de onmiddellijke ervaring.

Dit schema is wel veel gecompliceerder, maar o.i. meer werkelijkheids-
getrouw, want geen dezer paren is volkomen identiek met een ander.

Waar ligt nu het symbolieke denken? Dit ligt in een combinatie van de
beide laatste tegenstellingen. Verklaren wij deze daarom nader. Onder het
speculatief denken verstaan wij niet, wat sommigen eronder verstaan, het
denken dat risico's neemt door te werken met nog niet positief vastgestelde
hypothesen, maar het denken dat doortast naar de niet empirisch te veri-
fiEren achtergronden der verschijnselen, b.v. naar de eigenheid van persoon
of groep, de toestanden van het psychisch leven, de wereld der geestelijke
substanties en de wereld der waarden en ideeEn. Het empirisch of positief
denken blijft in de orde der sensibele verschijnselen. Het middellijk denken
is het denken dat van middelen, die apart ervaren worden, gebruik maakt,
dus van tekens; de onmiddellijke ervaring is de tekenloze directe kennis van
het object of het feit, of een kennis dat een middel gebruikt dat niet apart
ervaren wordt (b.v. het begrip 'hond' bij de kennis van deze hond; of:
iemand in zijn ogen kijken, waardoor men direct diens angst ziet, zonder
dat men ziet of die ogen blauw of bruin zijn). Deze onmiddellijke ervaring
kan zowel een sensibel als een onzichtbaar iets vatten.
Uit deze twee groepen van denkwijzen kunnen nu een viertal combinaties
ontstaan:

het positief onmiddellijk kennen;
het middellijk positief kennen;
het middellijk speculatief kennen;
het speculatief onmiddellijk kennen.

Wanneer nu iets als symbool gesteld is, b.v. de statiekleding van een vorst,
zijn er vier denkhoudingen mogelijk. Men kan er niets anders in zien
dan een bepaald soort stof, zoals een onwetende in een museum, of een
textieltechnicus ze bekijkt. Zij zien er niet eens een teken in. Zo zijn b.v. veel
oorspronkelijke symbolen zuiver ornament geworden. Het is de z.g. dode
symboliek, symbolen zonder symboliek denken. Het kan ook zijn dat de
statiekleding iets anders associeert, zelfs een diepere zin, die van gezag, maar
men niet overgaat tot het speculatief denken, er niet op in gaat. Het is dan wel
een teken, misschien zelfs slechts een signaal, maar geen symbool voor deze

1 kenner, omdat het voor hem geen middel is tot participatie aan de verborgen
werkelijkheid. Het kan ook zijn dat deze kledij voor hem onmiddellijk een
gestalte is voor de hoogheid van het gezag, welke hij in en door dit teken
beleeft;  dit  is het middellijk speculatief, ofwel het symbotiek denken.   Ten-
slotte kan het zijn dat de statiekleding hem aanspreekt, maar het opgeroepen
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idee van de gezagsvolheid zodanig overheerst, dat hij dit teken niet meer
nodig heeft en een directe schouwing van de ideeEn geniet; hij heeft dan het

symbool overwonnen.
Het is duidelijk dat in een dergelijk geval het kennen kan vloeien van het
ene uiterste naar het andere, dat het symbolieke kennen een phase is in een
proces; dat derhalve het symboliek denken niet altijd een scherpe afscheiding
heeft van het zuiver teken- of signaal denken op het ene moment en de
onmiddellijke schouwing der waarde op een ander moment. Wij zullen in
ons laatste hoofdstuk zien dat deze verschuiving in de verschillende denk-
soorten met de sociale kaders sterk samenhangt.
Wij moeten nu eerst onderzoeken welke invloeden het symbolieke denken

ondergaat wanneer het gecombineerd wordt met de andere denkwijzen.
a. In het volgend hoofdstuk zullen wij zien dat de symbolen overwegend
collectief van aard en oorsprong zijn. Het gebruik van deze symbolen in het

'
symbolieke denken kan zowel collectief van aard, als indiuidueet van aard
zijn. Het is zeer goed mogelijk dat wat collectief als symbool ervaren wordt,
in bepaalde gevallen voor een individu een zuiver teken of minder blijft,
een ander ze passeert voor onmiddellijke intuitie. Het blijven echter altijd
uitzonderingen, de individuen die anders handelen dan de groepen, waarin
zij geborgen zijn. Toch ligt dit aan de denksoorten, waarin dit optreedt.
Het common sense-denken is overheersend collectief en kent zeer weinig

afwijkingen. De kennis van andere personen laat een grote speelruimte voor
individuele elementen over, daarentegen de kennis van andere groepen
niet. Het politieke denken is sterk gekristalliseerd, zodat het individuele
element naar voren kan komen in de kernen en de actieve aanhang, zo
goed   als  niet  in de emotionele aanhang   en de meelopers.  (1) Het weten-
schappelijk en technisch denken hebben een hang naar collectief symbo-
lisch denken in kleine groepen. Het wijsgerig denken naar een individuele
symboliek, tenzij in religieus gebonden scholen. Het religieus denken is weer
sterk collectief van aard.
b. Het gelouend denken leidt eerder tot symboliek denken dan het ratio-
neet-critische, omdat het geloof ons juist met onzichtbare werkelijkheden
in contact brengt. Het rationeel-critische wordt door zijn twijfels vaak van
deze oncontroleerbare, d.w.z. empirisch niet verifieerbare grootheden, als
ideeEn, waarden, persoonlijkheid, bewustzijn, afgehouden; hoewel niet nood-
zakelijk. Overigens brengt dit onderscheid geen verschil mee voor de symbo-
lieke kenwijze in beide sectoren.
c. Zulks is wel het geval voor het onderscheid tussen de mythische en logi-
sche denkwilze. Voor ons is de mythische denkwijze niet identiek met de
globale, zoals wij reeds bij de behandeling van Maritain opmerkten.  (2)  Wel

(1)  Zie verder Hoofdstuk V, blz. I95 vlg. en 233· (2)  Zie boven, blz. 84.
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willen wij er graag zijn bepaling van de 'overheersing der verbeelding' voor
overnemen, mits men dit plaatst binnen het gelovend denken. Het eigen-
aardige van de symbolieke kenwijze binnen deze kenwijze wordt dan de over-
heersing van het sensibel teken en de diepere betekenis kan niet anders dan
in deze gestalte gekend worden. De kwestie van de overwinning der sym-
bolen stelt zich hier dan ook niet, omdat de verbeelding niet in staat is de
inhoud gestalteloos te benaderen. Zeer abstracte grootheden als ideeEn en
waarden komen er daarom ook niet tot symbolen, maar zeer overvloedig
afwezige personen, voorvaders, geesten en vooral de groep. De verklaring
van het gebeuren, zowel het kosmische als het menselijke, is geheel vervat
in de mythische verhalen, wier recitering het huidige gebeuren, ook al is
het het maken van een prauw door de man zelf, telkens opnieuw verklaart
en bewerkt. Door de overheersing der fantasie ontstaat bijna een onmiddel-
lijke ervaring van het afwezige  in het aanwezige sensibele teken; dit lijkt  ook
het meest eigenaardige en voor ons het meest onbegrijpelijke in hun denk-
wijze:   de vier geanalyseerde stadia lijken gecondenseerd ineen te bestaan.
waardoor dn de sensibiliteit Bn de verborgen werkelijkheid aan kracht schijnt
te winnen.
Als dan ook Hermann Friedmann het symbool definieert als 'Akt gesteigerten sinnlichen
Sehens und damit zu gesteigerten geistlichen Lebens', (1) dan definieert hij op bijna
volmaakte wijze het mythisch-symboliek denken, maar ook dit alleen.

Wij mogen dit mythisch denken nooit voor minder in waarde houden,
omdat de invloed en werkwijze van de verbeelding niet logisch te verklaren
zijn; het schijnt of zij wel eens dichter bij de grote geestelijke werkelijkheden
ligt dan de logica. Twee citaten uit de tweede brief van St. Augustinus aan
Januarius mogen ons hierop doen bezinnen. (2)
'Dit liefdevuur nu voeden en in zekere zin aanblazen, zodat wij a.h.w. door een veer-
kracht-naar-boven of naar-binnen  tot  de  rust (de aanschouwing) worden opgevoerd:
ziedaar de enige bedoeling van alle symbolisme.
'Want wat ons met zinnenbeelden wordt gesuggereerd, treft ons meer en wekt meer
liefde, dan wat ons naaktweg en zonder enig sacramenteel symbool wordt voorgehouden.
Hoe dat komt, is moeilijk te zeggen. Toch is het een feit dat al wat ons op allegorische
wijze wordt kondgedaan, warmer aandoet, dieper ontroert en meer ontzag wekt dan
wanneer het open en bloot zo direct mogelijk gezegd wordt. Ik houd het ervoor dat de
sensibiliteit niet in geestdrift ontsteekt, zolang zij nog in het zuiver concrete verstrikt
blij ft; wordt zij echter gericht op de stoffelijke symbolen en vandaar getransponeerd op
het plan der verzinnebeelde geestelijke werkelijkheid, dan wordt zij daardoor alleen al
als door een fakkel aangestoken en aldus met veel feller, ja brandende hartstocht tot de
rust (van het uiteindelijk bevredigende schouwen der onvergankelijke dingen) opge.
voerd.'
En elders:

(1)   In Philosophischer Jahrbuch, 61.  Band, 2. Heft; Wissenschaft und Symbol, blz. 239·
(2)    Geciteerd uit F.  van der Meer, Augustinus, de Zielzorger, Spectrum, Utrecht,  I 949,
blz. 33 I  en 332·
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'Doch opdat het openliggende (geestelijke) niet zou gaan tegenstaan, wordt het even
later weer toegedekt en aldus aanlokkelijk; aanlokkelijk geworden  is  het in zekere  zin
als nieuw; aldus vernieuwd wordt het op aangename wijze bijgebracht. En dit heilzaam
proc6d6 betekent terechtwijzing voor de dwarse, voedsel voor de kleine en een ver-
rukking voor de grote geesten.'

Het logisch denken, waar de fantasie is teruggedrongen tot een hulp voor
het zuiver verstandelijk denken, maakt ook de gestalte dienstbaar aan het
gesymboliseerde, dat het wil benaderen. Terwijl in het mythisch denken het
barriBre-karakter van het symbool miniem schijnt te zijn, wordt hier het
barriBre-karalter sterk aangevoeld. De voorkeur van het logisch denken
gaat ook juist uit naar het gebied der waarden en ideeEn, het tracht de zin
van het kosmische, het psychische, het sociale gebeuren te vatten. Zijn
speciale symbolen zijn de duidende systemen en begrippenapparaten. Toch
is weer niet ieder begrip een symbool. Met name de natuurbegrippen zijn zulks
niet, deze verhinderen zelfs niet het minst de onmiddellijke ervaring. Ook
zij zijn kenmiddelen, maar hun eigen bestaan en eigen rol eruaren wzj niet
in ons kenproces, wij weten slechts door redenering dat zij er zijn moeten,
omdat het op het algemene aangelegd verstand het individuele niet grijpen
kan  dan  door het algemene  heen,  dat  in dit individuele  is: de wezenheid.
Ook het noodzakelijk steunpunt voor de sensibiliteit is in dit teken niet zo
van node, omdat het denken daarvoor steun vindt in het voorstelbaar object
zelf. Ook dit begrip heeft een woord als drager nodig, maar hier is het
woord vrij willekeurig en een andere benaming zou aan het begrip niets ver-
anderen: woorden, begrippen als water, grijs, kat, stoel, verhinderen   in
niets een directe ervaring dezer dingen. Anders is het echter met de struc-
tuurbegrippen, welke altijd een definitie behoeven, zoals wij reeds zagen en
waarop wij nog terug zullen komen. (1) Deze ervaren wij bij de duiding van
de diepere zin, bij de vraag naar het waarom en hoe, wel degelijk als
aparte middelen, onmisbaar, maar ook als al te gebrekkig. De woorden
hebben hier een diepgaande invloed op de begrippen zelf, die immers geen
houvast hebben in de sensibele dingen en daarom krijgen moeten van de
sensibele woorden. Vandaar hier een voortdurend worstelen met een ge-
schikte terminologie, naar woorden die een begrippenapparaat vormen,
aan onze inzichten, vermoedens en waarderingen gestalte geven, maar deze
daardoor ook eerst voor ons zelf helder maken. Men neemt hier woorden
over van natuurbegrippen, men stelt er nieuwe samen, men ontleent er aan
andere talen, ja geeft er soms de naam aan van hem, die het eerst een stuk
nieuwe werkelijkheid ontdekte, zoals Volt, Amp&re, Ohm. Wanneer men
deze woorden wijzigt, verfijnt, hergroepeert, doen zij ons andere en betere
stukken van de verborgen werkelijkheid ontdekken. Het is geenszins onmoge-
lijk dat men hier bij een zuiver tekendenken blijft en blijft 'gooien met grote

(1)  Zie blz. I 07 en I 37·
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woorden', zonder tot de diepere zin door te stoten. Maar dat is de functie
dezer termen niet.

Nemen wij een concreet voorbeeld. Het woord substantie wordt honderden keren on-
nadenkend of halfnadenkend gebruikt, het wekt dan slechts een associatie met iets con-
creets, grupbaars. Maar op een gegeven moment wordt het op-zich-zelf-staan en het
krachtens-zichzelf-iets-zijn, dat dit woord ons uitdrukt, een wonder, b.v. bij confron-
tatie van dit op-zich-zelf-iets-zijn tegenover een alles scheppende en dragende God, of
van dit krachtens-zich-zelf-iets-zijn tegenover de ons geheel omvattende samenleving, die
ons alles verleent, - dan leidt dit woord ons naar de diepte van ons cigen zijn, dan
onthult het ons zijn inhoud, ofschoon onvolkomen, - dan wordt ons denken symboliek,
het begrip ons een symbool, totdat wij wellicht daardoor ons eigen dieper ik in zijn oor-
spronkelijkheid en eigenheid ervaren, waarvoor dan begrip van zelfstandigheid toch
weer  te  zwak  is: wij passeren het symbool. Maar slagen  wij  er  niet  in,  in een nieuw
duidingsbegrip onze nieuwe ervaring te formuleren, dan zullen wij noodzakelijk weer
op het substantiebegrip terug moeten vallen.

De verhouding die hier tussen begrip en woord bestaat, wordt wellicht het
duidelijkst door Cassirer geformuleerd,  waar  hij   zegt: 'Alle strenge Wissen-
schaft verlangt, daB der Gedanke sich vom Zwange des Wortes befreit,
daB er ihn gegenuber selbststiindig und mundig wird. Aber auch diese Akt
der Befreiung kann nicht slechthin in einem Abkehr von der Welt der
Sprache erreicht werden. Der Weg der Sprache kan nicht verlassen, sondern
er muB bis zu seinem Ende verfolgt und iiber dieses Ende hinaus fortgesetzt
werden...So hoch sich der reine Begriff auch uber die Sinnenwelt in das
Reich des Ideellen und Intelligibeln erheben mag, - er kehrt zuletzt doch
immer in irgend einer Weise zu jenem 'Welt- und Erdgemb:Ben' Organ zu-
rOck das er an der Sprache besitzt.'  C 1)
d. Ook het onderscheid tussen het gtobate en het analytische denken heeft
een grote invloed op de symbolieke denkwijze wanneer het in een dezer
denkwijzen opgenomen wordt. Nu kan echter de oppositie globaal en analy-
tisch op verschillende momenten slaan, nl. op het subject, of dit zonder
differentiatie van functies denkt, de werking van verstand, fantasie, hart en
wil niet onderscheiden worden, of wel dat men uitsluitend verstandelijk
denkt  en de- andere functies  zo veel mogelijk uitgeschakeld worden:   het
rationalistisch denken. Dan moet men erkennen dat het globaal denken
eerder neigt tot symboliek denken dan het analytische; dit komt dan slechts tot
structuurbegrippen toe, en wel tot die der ideeEn, veel moeilijker tot die
der waarden, omdat deze eerder met een globale instelling gekend worden.
De oppositie kan ook slaan op het object, of men nl. dit in zijn totaliteit
vat ofwel uiteenlegt in aspecten en facetten. Aangezien de analyse de nei-
ging heeft de oorspronkelijke originaliteit van het gehele object over het
hoofd te zien, verdwijnt hierdoor het mysterie, b.v. wanneer men in een
(1) Cassirer, Philosophie der symbolischen Formen, III, geciteerd in Handwdrter-
buch der Soziologie, blz. 602.
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bepaalde mens erkent het geestelijk-zinnelijk-wezen-zijn, het vakman-zijn,
het soldaat-zijn, het protestant-zijn, enz., dan denkt men deze mens te
kennen, maar kent hem net niet in zijn eigenheid, zoals b.v. zijn moeder
of zijn meisje hem kent. Dit is ongetwijfeld de reden, waarom Bergson en
zijn discipelen het begripsmatig kennen zo afvielen. Dit analytisch kennen
leidt ook dan niet gauw tot symboliek denken, omdat het bij algemeenheden
blijft. Overigens speelt dit slechts een grote rol in het wetenschappelijk denken,
een minder grote rol in de wijsgerige denksoort, maar practisch geen rol in de
andere denksoorten, tenzij voor de kennis van de ander in de technocratische
maatschappij.   C 1) Belangrijker  is  voor ons echter de oppositie globaal   en
analytisch denken voor de uerhouding uan symbool en gesymboliseerde.

Vele auteurs, vooral die over het archaische denken schreven, hebben juist in het niet
onderscheiden van het teken en het betekende het wezen van het symbool gezien. Zo
schrijft ook Cassirer over het symbool 'Es ist sein eigentumliches Vorrecht, daB er die
Differenz von Bild und Sach, von Zeichen und Bezeichneten nicht kennt. Hier gibt es
weder Kern noch Schale, kein Erstes und Zweites, kein Eines und Anderes'. (2) Toch
blijkt  ook  hij  niet zo zeker  van dit bijzondere voorrecht ! Op dezelfde bladzijde  zegt  hijdat in het symbool het sensibele in zijn aard en bestaan zich tevens als individualisatie
en belicharning, als manifestatie en incarnatie van een zin openbaart, en - zo vervolgthij dan - 'het is geenszins nodig dat de beide elementen (sensibel teken en zin) reeds
gescheiden zijn, dat hun verschillend karakter bewust worde. De dubbele aard, de beide
momenten zijn reeds in de primitieve verschijning van het bewustz in aanwezig, maar
deze aanleg is geenszins van begin af aan tot actualiteit ontplooid.' Men vraagt zich dan
toch af of de ontplooiing van wat latent aanwezig is, de erkenning van het onderscheid
tussen teken en betekende, het symbool zou doen ophouden te bestaan, tenvijl het
manifestatie en belichaming  van  de zin blijft ?

Il Wij menen dan ook dat het symboliek denken in beide denkwijzen kan be-
 I staan, maar er wel anders is, dat het barridre-karakter van het symbool veel

 
minder groot is in het globale denken dan in het analytisch denken, waar het
teken toch altijd maar een middel blijft, onderscheiden de eigenlijke zin zelf.
Maar als bij de bevrijding de Duitse vlag werd neergehaald en de Neder-
landse weer gehesen, dan is dit symboliek gebaar niet maar een middel,
maar een teken, en werd de herwonnen zelfstandigheid in dit gebaar zelf
onmiddellijk doorleefd. Staat men daarentegen met een gebrekkige termino-
logie voor een rijk gevarieerd veld van ontdekte diepere werkelijkheden,
dan wordt elk woord haast meer barridre dan brug en is het onderscheid
ons wel zeer helder bewust.
e. Wanneer het symboliek denken intreedt in het theoretisch of pragma-
tisch denken, ondergaat het ook hiervan de invloed. Onder het theoretisch
denken verstaan wij hier het verklarend en begrijpend denken, ongeacht of
dit slaat op het zijn of op het handelen. Onder pragmatisch denken het

(1) Zie Hoofdstuk V, blz. 229/23I en 264·
(2)   Cassirer  o.c.  III,  blz.   I 09.
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direct richtend denken van het menselijk doen en laten, zoals zich dat vooral
in de common sense, het technisch, het politiek en het religieus denken
vertoont. Het is allereerst duidelijk dat het louter theoretisch denken meestal
ook analytisch is, behalve bij de kennis van de ander; daar dus ook de
gevolgen van heeft. Anderzijds is het pragmatisch denken meestal 66k
globaal;  bij de handeling zet zich  de  hele mens in; vandaar  dat het symbo-
lisch gebaar, het symbolisch gedrag veel minder barriBrekarakter vertoont
en veel sneller tot participatie aan het gesymboliseerde voert, dan in het
theoretisch denken. Maar ook hier kan zowel het zuiver teken-denken op-
treden bij grote gewenning (beleefdheidssymboliek!), ja zelfs het zuiver
empirisch denken optreden, waarbij zelfs het tekenkarakter verloren is;
eveneens kan hier echter het symbool overwonnen worden en men tot
spontane directe actie overgaan   ( een protestdemonstratie die uitloopt  op  een
gevecht). Typisch eigen  aan het pragmatisch symboliek denken is echter
wel dat de wilsfunctie en de affectieve functie erin overheersen, terwijl bij
het theoretisch denken deze functies gericht blijven op het begrijpen en
verklaren.
f. Het intuitief tegenover het redenerend denken levert geen nieuwe ge-
zichtspunten op voor het symbolieke denken. Het gaat hier immers om twee
wegen die tot een oordeel voeren. Men kan echter het intuitieve ook tegenover
het middellijke denken stellen; dan gaat het om twee wegen om een object
of feit te vatten, en dan is het symboliek denken wezenlijk middellijk en geen
intuitief denken, tenzij wellicht in het globaal-symbolisch denken, waar het
middel en het gesymboliseerde als identiek beleefd worden.
Afsluitend kunnen wij dan ook het symboliek denken definiEren als een
streven naar, een gespannen staan op een adaequate kennis, op een directe
ervaring van het kenbare in zijn concrete bestaan, maar dat dit doel wegens
gebrek aan sensibititeit van het kenbare niet. of uoorlopig niet, kan bereiken
en zich daarom sensitieue middelen construeert, als uitgangspunten uoor de
geestelijke ervaring, om deze echter zo mogetijk weer los te laten.

Deze geconstrueerde middelen zijn dan de symbolen, die als zodanig alleen bestaan
krachtens en in het denken. Toch kunnen zij op een dubbele wijze een objectief bestaan
en objectieue eigenschappen hebben. Allereerst in zoverre zij sensibele tekens zijn, zaken,
personen, gebaren, woorden, die een diepere zin beduiden en eraan doen participeren,
ofschoon deze zin of niet-sensibele werkelijkheid niet actueel voor het denken tot bestaan
komen, maar door het denken gevat kunnen worden. De teken-relatie zelf is echter altijd
van het feitelijk denken, en hier ligt toch eigenlijk het symbolieke element, niet in het
ding dat teken is - ofschoon sommige dingen uitsluitend als teken gebruikt worden,
b,v. het woord -, noch in de diepere of verborgen werkelijkheid die slechts een poten-
tiEle symboliek bevatten. Er is echter een tweede objectiviteit die belangrijker is, omdat
zij steeds actueel is, dat is die van het collectieve-symbolieke denken, dat het individu
als  een  feit  voor zich vindt. Dit collectief denken bevat  ook de tekenrelatie;  ook  dit
varieert, evenals het individuele denken, tussen het zuiver empirisch waarnemen, het
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associatief teken-kennen, het symboliek denken en de collectieve directe ervaringen. De
eigenschappen van het collectief symbolisch denken hebben dan ook een eigen bestaan
en zijn  voor het individu gegevens; zij verschijnen ons echter als cigenschappen  van  de
symbolen.

Wij spraken in de definitie over een streven naar directe, waarderende erva-
ring; het bereiken van dit doel  doet ons reeds  over het symbolieke denken
heenschieten, maar de spanning op dit doel is wezenlijk geEist. De verhou-
ding tussen deze vitale daad en de objectieve symbolen doet speciale toe-
standen der symboliek ontstaan. Is deze spanning aanwezig, dan spreekt
men van levende symbolen;   is deze zelfs  niet meer latent aanwezig,   dan
spreekt men van afgestoruen symbolen; is de spanning overspannen door te
veelvuldig gebruik, zodat men niet gauw meer met spanning reageert op het
symbool, dan spreekt  men van afgesteten, van vermoeide symboliek; worden
de symbolen wel gebruikt met een zekere associatie aan iets onbekends,
zonder echter het streven naar waarderende ervaring op te wekken, dan
spreekt men van een opperutakkige, of lege symboliek - het louter teken-
denken -; slaagt echter de innerlijke drang van de symbolieke kendaad zelf,
dan passeert zij de symbolen in directe, deelnemende, schouwende kennen
en waarderen, dan spreekt men van een overwonnen symboliek.

Een kort woord moeten wij tenslotte wijden aan de overheersende psychi-
sche functie in het symboliek denken. Het zou een dwaling zijn te menen
dat hier altijd de intellectieve functie overheerst; het denken kan geheel
staan onder invloed van de wilsimpulsen of die van de emotionaliteit. Het
kan ook gebeuren dat de functies in het bewustzijn niet tot onderscheiding
komen, zoals in het globale denken van de zijde van het subject. Wij kunnen
dus slechts de functies geisoleerd denken om hun invloed na te gaan.
De intellectieve functie gericht op het begrijpen en verklaren neigt tot
waarachtig symboliek kennen, tot peilen en duiden  van de achtergronden;
is ze echter alleen gericht op het waarnemen, dan neigt zu tot empirisch
kennen, hetzij middellijk hetzij onmiddellijk. Middellijk geschiedt dit vooral
door het zoeken van correlaties, zodat men kennend het ene verschijnsel
weet van het optreden van het andere verschijnsel. Wij moeten er hier dan
ook op wijzen dat het mogelijk is, hoewel zeldzaam gebeurlijk, structuur-
begrippen te ontwerpen die volkomen in het empirisch vlak blijven, omdat
zij niets anders zijn dan samenvattingen van correlerende verschijnselen. De
homo-economicus was b.v. een structuurbegrip van het verklarend denken
en is dat volgens Cobbenhage nog voor het duiden van de economische eisen
van de onderneming. Maar men kan ook statistisch nagaan in hoeveel ge-
vallen een bepaald type van ondernemer zich door louter economische
motieven laat leiden en b.v. concluderen dat een dergelijk type in bepaalde
omstandigheden zich in 80 percent van de gevallen zuiver economisch
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bepaalt. Ook een dergelijke figuur zou men een structuurbegrip kunnen

noemen, maar het verklaart ons niets omtrent de reden, de oorzaak van het
samenvallen der verschijnselen. Zo'n begrip past in het signaal-denken, is
een positivistisch begrip.
De volontatieve functie kan zich ook op alles richten: op het begrijpen of

verklaren, op het winnen of beheersen van de ander, op een pragmatisch
technisch resultaat, op een realisatie van waarden of van belangen voor zich
zelf of voor de groep. De vraag is echter welke denkwijze door de volonta-
tieve functie zelf bevorderd wordt? Zij is altijd gericht op realisatie, maar
komt pas tot eigen bewuste beleving wanneer en in zover zij op weerstanden,
op moeilijkheden, stuit bij deze realisatie. Vandaar dat zij van nature de
aandacht en spanning niet zozeer trekt op het uiteindelijk doel, dat veelal
meer intellectief is gesteld, dan wel op de overwinning der concrete weer-
standen en daarmee op de aard en de kracht van de weerstand. De ken-
functie raakt juist hier geheel  in  de  ban  van  de  wil: er wordt geen oordeel

gegeven,  maar een bevel,  een  wet,  of  voor  zich  zelf: een gewetensbevel,  een
levensregel of een daadbevel, die tot doel hebben de weerstanden te over-
winnen. Deze imperatieven zijn in sterke mate symbolisch, manifesterend de
wilshouding van het subject en tastend gericht op de aard en de kracht
van de weerstand om deze te overwinnen. Gaat men echter de weerstand

physiek 'te lijf, dan verdwijnt de symboliek voor de onmiddellijke ervaring
van zijn aard en zijn kracht. Slechts wanneer de actie 'glad' verloopt en
er geen of geringe moeilijkheden zich voordoen, is hier niet van symboliek
denken sprake.
Ook de emotionele functie kan zich aan alles hechten, aan een hartstochte-
lijk zoeken van de waarheid, aan de ander in voor- of afkeur, aan de groep,
waartoe men behoort, aan de waarden of aan het doel dat men wenst te rea-

liseren, enz. De emotionaliteit is a.h.w. de binnenkant van alle menselijk doen
en laten, waardoor dit in het innerlijk een adaptatie bewerkstelligt aan de
uiterlijke omgeving en aan ons eigen uiterlijk veranderen. Nu kan deze inner-
lijke adaptatie zowel een gevolg zijn van de uitwendige veranderingen als
dat onze uiterlijke daden een gevolg zijn van een gewijzigde innerlijke hou-
ding, waaraan wij de omgeving willen aanpassen. Aldus heeft de emotionali-
teit geen nieuwe symbolische verschijnselen tot gevolg, alleen de tendenz de be-
staande symbolieke denkhouding te versterken. Het gevoel van schroom en
eerbied, dat optreedt tegenover het diepere en verborgene en waardoor wij
ook innerlijk deze afstand aannemen, en anderzijds het gevoel van nieuwsgie-
righeid, de behoefte aan participatie aan en affiniteit met al wat menselijk en
wat waardevol is, versterkt het ambivalente karakter van het symbool. Het
enig eigen effect der emotionaliteit is wel dat het het globale denken bevordert:
de mens kan zijn verstand of zijn wil zo laten spreken dat de mens 66n
functie schijnt geworden te zijn, maar als de emotionaliteit spreekt, dan
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spreekt altijd geheel de mens. Men hoede zich echter voor de vaak gestelde
overdrijving, als zou alle globaal denken en zelfs alle symboliek en waar-
derend denken uitsluitend aan emotionaliteit moeten worden toegeschreven.

II. CLASSIFICATIEDERSYMBOLEN

Na theoretisch en abstract bepaaid te hebben tuat symbool is, en hoe het
symbool in het geestesteven van de mens verschijnt, is het wet uitermate
nuttig ons eens te confronteren met de werkelijk bestaande symbolen. Mis-
schien was het velen liever geweest met deze feiten te beginnen om inductief

vast te stellen wat het symbool is. Maar de grote moeilijkheid is dan deze
feiten aan te wijzen. Dit immers veronderstelt het begrip!
Het is natuurlijk onmogelijk een beschrijving te geven van het gehele terrein
der symbolen. Wil men dan toch naar een zekere volledigheid streven, dan
is een classificatie de aangewezen weg. Classificatie heeft echter ook weer

..zijn Dezwaren, doordat men vaak gaat scheiden wat slechts onderscheiden
is en doordat men zelf vrij zijn classificatiebeginselen uitkiest. Om dit laatste
bezwaar te ontgaan, zullen wij twee heel neutrale uitgangspunten nemen,
die  toch in staat  zijn het gehele terrein der symbolen te omspannen:  het
significans  en het significatum. Dus eerst gewoon: welke dingen fungeren
als symbolen - en dit zal ons ook de gelegenheid bieden om op enkele
onverwachte symbolen in te gaan -; vervolgens de verschillende gebieden
die zich in symbolen uitdrukken - dit zal ons de gelegenheid bieden na te
gaan hoe volgens deze gebieden bepaalde functies der symbolen sterker of
minder sterk tot uiting komen op deze gebieden.
Alvorens echter tot dit inductief onderzoek over te gaan, moeten wij een
opmerking maken die, ogenschijnlijk van weinig belang, toch veel vergis-
singen kan voorkomen.
Wij zeiden reeds eerder, dat het betekenen het formele aspect is van het teken.
Dit aspect is doorgaans in iets anders, dat nog meerdere aspecten kan
hebben. Er is slechts 66n geval dat iets puur teken is en niets anders, nl.
het begrip, het mentaal teken, maar in de andere gevallen is het teken-zijn
een eigenschap van iets anders, van iets materieels. Ook hierin kan men
weer twee groepen onderscheiden: de dingen die slechts bedoeld  zijn  als
substraat voor het teken-zijn en waarin dus dit aspect geheel en al overheerst,
b.v. het geluid dat een woord is, de klank die zinvolle muziek is, een ere-
boog, als teken van glorie; daarnaast de dingen die naast het symbolisch
aspect evenzeer andere aspecten hebben, b.v. een uniform dat symbool is
van waardigheid, is tevens bedekking van naaktheid en beschutting tegen
kou, een paleis als symbool van vorstelijkheid is tevens woon- en werkruimte.
Het gevaar bestaat nu dat men bij het nazoeken der symboliek alleen ziet
naar die dingen waarin het symbolisch aspect alleen bestaat of geheel over-
heerst. Het is veeleer interessant om dit symbolisch karakter van veel gewone
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verschijnselen te onderkennen, al is het misschien overheerst door tal van an-
dere aspecten. Het is weI duidelijk dat hier veelal het zuiver empirisch denken

blijft bestaan, men zelfs niet tot teken denken komt, laat staan tot symboliek
denken, ofschoon  men  dit  niet moet overdrijven; onbewust  of half bewust
leeft het symboliek denken hier vaak voort. Wij moeten dus juist naar het
symbolisch karakter in de dingen zoeken, meer nog dan naar zuivere sym-
bolen - al zijn de laatste het meest geschikt om te ontdekken wat de
symboliek eigenlijk is - om de volle werkelijkheid van het symbolieke
denken te vinden.

A. Indeling vanuit het significans

Gaan wij uit van het significans, datgene wat iets anders symboliseert, dan   t
kunnen wij onderscheiden naast het geheel aparte type der Inentale tekens  ,  
of begrippen, de zaaksymbolen, de persoon-symbolen, de gebaarsymbolen, de    t ·
taal-, getallen- en geluidssymboliek.

I.   De  zaak-symbolen
Te allen tijde zijn bepaalde concrete dingen gebruikt, om iets anders, en
wel een diepere of verborgen achtergrond te openbaren en om daardoor met
deze zinvolle achtergrond in contact te treden. Wij kunnen hierin twee
groepen onderscheiden, die inderdaad met een primitieve en een geEvo-
lueerde mentaliteit verband houden, nl. de natuursymbolen en de meer
technische, geconstrueerde symbolen. Er is echter een natuursymboliek die
wel  altijd zal blijven spreken: licht  voor de goede machten, duisternis  voor
de kwade macht, de zon voor de godheid, bergen voor majesteit, afgronden
voor boze geesten, de vier windstreken voor de volheid, seizoenen voor
geboorte, leven, sterven en verrijzen. Niet echter alle natuursymbolen hebben
een dergelijke universele zin: bloemsymboliek en kleurensymboliek   b.v.
blijken in verschillende culturen geheel verschillende betekenissen te hebben.
Zo natuurlijk als ons wit de kleur der vreugde lijkt, zo natuurlijk is dit voor
de  Chinezen de kleur  der  rouw; zo natuurlijk majeur en mineur  voor  ons
uitingen zijn van vreugd en van verdriet, zo natuurlijk is voor de Grieken
het  tegendeel.(1)
Technische of geconstrueerde symbolen zijn symbolen die de mens zelf
heeft ontworpen. Vele hiervan schijnen oorspronkelijk imitaties te zijn van
natuursymbolen: geconstrueerde hoogten en bogen als imitaties van bergen,
palen als imitatie van bomen, vuur als nabootsing van de zon. Veelal echter
zijn deze natuursymbolen overgegaan in zuivere tekensymbolen, waardoor
zij afgebeeld worden louter en alleen om het oorspronkelijke symbool weer
op te roepen. Hoe meer wij echter van de natuur afraken en hoe meer

(1) Froger: Symbolisme de la musique liturgique, La Maison Dieu, no. 22, blz. I49·



I 22 Het symbool in zijn eenheid en verscheidenheid

ons leven door de techniek beheerst wordt, hoe minder wij nog gevoelig zijn
voor de natuursymboliek. Voor zover zij nog bestaat zijn het veelal verstarde
vormen, waarvan niemand de zin meer weet, en die, als wij hun zin horen
verklaren,  ons toch 'niets meer zeggen';  zo  b.v. de traditionele versierin-
gen der boerderijen. Steeds meer vindt men dan ook in een minder natuur-
lijke maatschappij geconstrueerde symbolen: wapens en schilden  die  oor-
spronkelijk een soort 'dubbel' zijn van een persoon of een familie, waarin
hun wapenfeiten en veroveringen gemeld staan - precies zoals de primitief
zijn stok of pot als 'dubbel' heeft -; de vlag voor het land, het insigne
voor de groep, het embleem voor de beweging, zoals hamer en sikkel voor

het communisme, het kruis voor het christendom, de ambtskleding voor de
sociale waardigheid. Sommige zaken worden symbolen in afhankelijkheid
van de woord- of gebaarsymboliek, zoals het zout voor de wijsheid, olie voor
geestelijke kracht; andere in afhankelijkheid van gelijkenis of beeldsprgak,

die op zich wel niet noodzakelijk een symbool is, immers niet altijd een diepere
verborgen zin openbaart, maar symbool kan worden, wanneer het afgebeelde
zelf in onmiddellijk verband met een geestelijke wereld wordt beleefd. Dit
schijnt de oorsprong van de bijzonder rijke planten- en diersymboliek, die
in de Middeleeuwen gemeengoed waren, en ons nog overvloedig verschijnen
in de versiering van hun kathedralen en het houtsnijwerk der koorbanken.
Toch moeten wij ook voor onze huidige cultuurkring de tegenstelling tussen
natuursymbolen en geconstrueerde symbolen niet forceren. Als wij tot de
kern van de zaak doordringen vinden wij daar vaak het natuurlijke symbool
terug, zelfs daar waar wij ons meestal van geen symboliek meer bewust zijn.
Wij willen hier daarom in het kort op drie belangrijke symbolische ver-
schijnselen wijzen: de kleding,  het  huis en de eigendom.
De kleding heeft als zodanig reeds een symbolisch karakter. Men begrijpt dit
het best als de mens - zoals in de concentratiekampen geschiedde -
publiek ontkleed wordt. In zijn pure naaktheid is de mens van zijn eer ont-
daan, tenminste in bepaalde culturen, waaruit blijkt dat in die culturen
kleding - onbewust zolang ieder gekleed is - de eer van het mens-zijn
uitdrukt. Het gelijke geldt voor het huis. Wat is een mens zonder huis?
Een zwerver, iemand zonder vaste plaats in de ruimte; iemand zonder greep
op de ruimte, een verlorene. Het hebben van een huis, en bij uitbreiding van
een vaderland, grijpt veel dieper dan een beschutting tegen de natuur-
elementen en een beveiliging tegen vijandige menselijke elementen; het
betekent tevens niet-verloren-lopen, levenszekerheid, concentratie-mogelijk-
heid, en beheersing van de ruimte. Is goede architectuur niet wezenlijk
ruimtebeheersing? Ligt hier niet de grond van het recht op de onschend-
baarheid van de woning en het sociale recht op een woning? De woning
blijkt een uitdrukking van 's mensen geestelijke waardigheid. Veel duide-
lijker wordt dit nochtans bewust als men dit niet in het algemeen, maar in
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zijn verscheidenheid beschouwt. Kerkgebouwen, bankgebouwen, paleizen,
stations, villa's, burgerwoningen en krotten zijn alle woon- of verblijf-
ruimten, zij het met verschillende doelstellingen, maar zij vertonen tevens
macht, devotie, durf, meerderwaardigheid, of minderwaardigheid. Hebben de
middeleeuwers niet vaak hun kathedralen gebouwd, versierd, verrijkt zowel
om Gods heerlijkheid als om eigen stedelijke trots te manifesteren, zoals de
stichter van de kathedraal van Sevilla bevel  gaf: een Godshuis te bouwen
als nergens ter wereld te vinden zou zijn, of zoals Cordova zijn kathedraal
bruusk midden in de moskee plantte als victorieus teken, Verlangt een stad
niet een'waardig' station, overeenkomstig haar stand? Is de grootheid van het
paleis niet het symbool van de vorstelijke macht? Gaat een opgeklommen
zakenman niet naar een 'betere stand' verhuizen?
Insgelijks de verscheidenheid der kleding. Elke menselijke hiErarchie heeft
altijd behoefte gevoeld zich in verscheidenheid van kleding uit te drukken,
zowel in de kerk als in het leger als in justitiele orde. Niet alleen verscheiden-
heid in rang, maar ook in stand drukt of drukte zich in kleding uit, zoals
geestelijke stand en daarbinnen weer de verschillende ordes en andere reli-
gieuze genootschappen, de adelstand en daarbinnen weer de verschillende
ordes. In onze huidige Westerse maatschappij, behalve in de katholieke
kerk, is deze symboliek ineengeschrompeld tot lintjes en insignes. Maar ook
wij dragen andere kleding bij grote plechtigheden als trouwen en begraven,
officiEle recepties, op Zondagen en werkdagen. Zelfs schijnt het ons toe dat
een groot deel van het minderwaardigheidscomplex van de arbeider stamt
uit zijn vuile kleren en handen, en het hoger aanzien van een minder-
betaalde kantoorklerk gelegen is in zijn schoon boord. De symboliek van
de kleding doet ons geloven in de meer- of minderwaardigheid van de
mens, en speelt dan ook een veel grotere rol dan wij vaak vermoeden.
Hetzelfde geldt voor het bezit. Men kan nuchterweg oordelen dat bezit geen
eer is en armoede geen schande, in feite wordt ons meer eerbied inge-
boezemd door een grote luxe wagen die komt voorgegleden dan door een
fiets waar iemand vanafstapt. Altijd en overal heeft rijkdom gegolden als
symbool van macht. Vorsten, overheden en kerkelijke dignitarissen zijn
altijd met praal omgeven geweest en de onderdanen hebben aan deze
praal behoefte, al was het alleen maar om de sociale afstand te symboli-
seren. De praal moet zelfs door het 'gevolg' - zelf weer een symbool -
overgenomen worden. Maar dit geldt niet alleen voor gezagspersonen.
Men lost een gespannen verhouding tussen de verschillende standen en de ongelijke
financiEle situaties nooit op, als men de financiEn alleen maar ziet als zakelijke middelen
en niet tevens als symbool van een sociaal erkend verschil. Een arbeider die een rijks-
daalder in de week meer verdient, staat een graad hoger dan zijn minder betaalde
collega, niet omdat hij luxer leeft, maar alleen omdat  hij meer verdient: de effecti-
vitcit van het symbool op de gesymboliseerde sociale waardering is hier wel bijzonder
groot. Wij geloven ook dat men van de huidige strijd om een rechtvaardiger inkom-
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stenverdeling veel meer begrijpt als men het symbolisch karakter van dit inkomen
zelf  begrijpt:   het  feit   tot de laagst betaalde groepen te behoren, geeft deze mensen
zelf de overtuiging de minste soort mensen te zijn in de maatschappelijke achting en
dit minderwaardigheidsgevoel leidt tot opstand en tot eis van grotere gelijkheid,
zelfs al zou deze minst betaalde klasse reeds tevoren een voldoende levensniveau
hebben.

Zo zal men ook de economische vraag naar goederen niet geheel kunnen verklaren
uit practisch nut en zeldzaamheid, of men moet onder het practisch nut inbegrijpen
de voldoening van behoefte aan symboliek. Een bontmantel en vooral de duurste
soorten worden niet gezocht om de warmte, juwelen niet alleen om hun schittering,
een bibliotheek niet alleen ter onderricht, maar vaak veel meer om het symbolisch
aureool, waarmee zij de draagster of bezitter omgeven. Het probleem der buiten-
gewoon hoge prijzen voor zaken van derde of vierderangs levensbehoeften bewijst dat
er hier een bijzondere stimulans achter de vraag zit en kan niet alleen verklaard
worden  door de grote zeldzaamheid; deze stimulans  is de symbolische waarde  van
zeer mooie en zeer dure goederen, zodat de hoge prijs zelf stimulerend, in plaats van
remmend gaat werken. Zouden dezelfde goederen zeer goedkoop worden, dan viel
een deel van de vraag zeker weg.

Tenslotte zij nog gewezen op het symbolisch karakter dat de schenking
- dat dan een vermenging is van gebaar- en zaaksymboliek - kan hebben,
nl. de superioriteit van de schenker tegenover de ontvanger uit te drukken,
welke alleen geneutraliseerd wordt door het evenwaardig tegengeschenk,
hetwelk dan nog zijn evenwaardigheid verkrijgt als een product van de
waarde der zaak en de waardigheid van de gever of ontvanger. Marcel Mauss
heeft aangetoond hoe er gehele economische systemen op deze symbolische
gebaren en zaken zijn gebouwd  (1) ,   en   het   is niet moeilijk hiervan   nog
elementen  in ons economisch gebeuren te ontdekken: men denke slechts aan
de fooien en honoraria.

1     Uit dit alles kunnen wij wel een conclusie trekken dat alle symboliek, ook al
i    bestaat ze uit geconstrueerde symbolen, als symboliek meestal spontaan is,

quasi-noodzakelijk, zich soms zelfs tegen beter rationeel weten in doorzet. Wij

  moesten reeds eerder erkennen dat er naast elkaar een critisch-rationele sym-

      boliek en
een gelovende symboliek kan bestaan; wij moeten hier erkennen dat

 

deze magisch-gelovige symboliek zich zelfs tegen een verstandelijk inzicht

2

omtrent de waarde van rijkdom of armoede kan doorzetten en zich er naast
i handhaven. Hiermee is niet gezegd welke van de twee het meest juist is, het is
t evengoed mogelijk, dat in feite het conflict tussen beide 'inzichten' blijft

voortbestaan, als dat verstand de 'irrationele' symboliek als norm neemt, zijn
waardering aansluit bij de spontane symboliek, als dat op den duur de
symboliek van het bezit der goederen als teken van macht gaat verdwijnen
en alleen een rationeel oordeel overblijft over de onwaarde van armoe of
rijkdom ter betekenis van de waarde van de mens.

(1)   Zie zijn: Essai sur k Don.
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2. De persoon-symbolen
Terwijl zaaksymbolen, zoals kleding, vaak de waardigheid van de menselijke
persoon tot uiting brengen, kan de persoon zelf weer de uitdrukking zijn
van een verborgen of diepere werkelijkheid  en wel vooral  in drie gevallen:
de persoon als prototype, als veroorzaker van een diepere werkelijkheid en
als gezagspersoon. In de beide eerste gevallen zijn het meestal doden, die
symbool zijn, ofschoon dit geenszins noodzakelijk is.
Prototypen als symbolen zijn in het taalgebruik gemakkelijk te herkennen
aan het voorzetsel 'een', als men spreekt van een Vondel, een Pascal, een
Einstein, een Quisling, een MacArthur, een Rockefeller; dan immers
ervaart men direct een bepaalde kwaliteit, een bepaalde waarde of on-
waarde die zij a.h.w. incarneren. Deze vereenzelviging van hun persoon en
de kwaliteit kan zo ver gaan dat men aan de persoon niet meer denkt en
hun naam overgaat op de kwaliteit, zodat het een zuiver woordsymbool
wordt, zoals geschied is met Maecenas, Stentor, Caesar = keizer, en in zeer
snel tempo met Quisling.
Veroorzakers van bewegingen zowel op politiek, kerkelijk, wetenschappelijk,
kunstzinnig als militair gebied worden snel symbool, hetzij van de veroor-
zakende krachten, hetzij van de door hen ingezette beweging. Zegevierende
generaals krijgen spoedig een soort magisch aureool zowel voor de vriend,
die snel in hun onoverwinbaarheid gelooft, als voor de vijand, die er een
angstcomplex van krijgt, waarvan dan ook in de psychologische strategic
ruim gebruik gemaakt wordt. Een bijzondere figuur als veroorzaker is de
'stichter'. De stichter blijft altijd en wordt altijd gezien als de incarnatie
van de beweging of van het instituut waarvan hij de grondslag heeft gelegd.
Ofschoon zijn werk adaptatie en evolutie ondergaat naar tijd en plaats,
blijft hij onveranderlijk de incarnatie van de ideeEn en doelstellingen die zijn
instelling bezielen en roept bij de aanhangers steeds weer deze ziel der
institutie op. In deze zin zou het b.v. volkomen onvruchtbaar zijn te bewijzen
dat de leerstellingen van het huidig communisme niet meer exact die van
Marx  zijn; Marx blijft niet minder de belichaming  van de idealen  en  ver-
wachtingen die in het Marxisme leven en blijft het symbool, ook al zou men
glashelder kunnen aantonen dat zijn waardeleer niet opgaat. Zo is het met
stichters van godsdiensten, vaders van het vaderland, gangmakers van revo-
luties, denkers die nieuwe scholen stichten, grondleggers van steden, stichters
van religieuze orden  of van politieke partijen, evenals redders  in  de  nood;
zij worden allen symbolen van de groepen en de groepsgeest, die zij opriepen,
verdedigden of vernieuwden. Als symbolen zijn het dan ook geen zuiver
historische personen meer, zij worden a.h.w. gelouterd en van hun gewone
menselijkheden ontdaan, terwijl elke critiek tegen hen gevoeld wordt als
een belediging der groep.
In een gelijke sfeer ligt de gezagspersoon. Er is al vaak gediscuteerd over het



I 26 Het symboolin zijn eenheid en verscheidenheid

wezen van gezag en de legitimatie van de gezagsdrager. Het voorrecht  C ?)
over anderen te mogen gebieden en van hen gehoorzaamheid en onderdanig-
heid te eisen, schijnt in tegenspraak met de fundamentele gelijkheid der
mensen en de argumentatie dat de gezagsdrager toch een soort hoger wezen
is wegens kennis en kunde, is rationeel weinig overtuigend, gezien de feiten.
Dit neemt echter niet weg dat wij constateren dat feitelijk de ene mens
over de andere of over de groep suprematie uitoefent, dat er feitelijk morele
en juridische overtuigingen bestaan dat dit zo hoort, en wel in die mate
dat de onderdanen niet alleen gehoorzaamheid, maar ook eerbied verschul-
digd zijn aan de gezagsdrager, ten slotte dat het juridisch gezag en feitelijk
gezag lang niet altijd samenvallen. De socioloog zal dit willen verklaren, de
moralist willen beoordelen, maar geen van beiden zullen hierin iets bereiken,
wanneer zij het symbolisch karakter van de gezagspersonen over het hoofd
zien.

Merken wij allereerst op dat het onderscheid of de tegenstelling tussen juridisch en
feitelijk gezag (de bewoording is eigenlijk onjuist, want beide bestaan feitelijk), zoals
men dit vooral ontdekt heeft in de ondernemingen onder de benaming van formal
en informal organisation, voor ons eigenlijk geen probleem is, want het is eenvoudig
hetzelfde verschijnsel op verschillend niveau: het spontaan-structurele niveau  en  het
geconstrueerde, artificiEle, organisatorische niveau;   en   het ligt geheel   aan   de   ver-
houding tussen deze niveau's of het gezagsverschijnsel van elli dezer zal samenvallen,
rustig naast elkaar voort zal leven of met elkaar in conflict komt. Men vindt dit
verschijnsel dan ook op veel breder terrein dan in het arbeidsleven. Het is b.v. lang
niet zeker, dat onder een geluke constitutie elk staatshoofd op het spontane niveau
een even sterk gezag heeft. Constitutioneel hebben b.v. in de V.S. president en het
Huis steeds gelijk gezag, maar het is overbekend hoe het overwicht steeds afwisselt.
De Koningin der Nederlanden heeft bij het Nederlandse volk ongetwijfeld een veel
groter en zelfs ander gezag,  dat  men, dan moreel gezag noemt,  dan de constitutie
haar verleent.

Op beide gebieden echter: het organisatorisch-juridische  en het spontane,  is
de  gezagspersoon een symbool: lichamelijke uitdrukking  van een geestelijke
zin; op spontaan niveau uitdrukking van de waarde van de groep zelf, op
juridisch organisatorisch gebied van de belangen der groep (het organisa-
torisch element) en de harmonie, het evenwicht van alle daarin levende

belangen en waarden (de juridische waarde).  Al deze waarden,  die  de
diepere ziel zijn van het gezag en oorsprong van het imperatieve karak-
ter  (1), zijn nochtans  te  vaag, te zwevend zolang  zij niet belichaamd  zijn
in mensen, hetzij in een mens, hetzij in een college. Dit is niet allereerst
een kwestie van beredeneerde utiliteit, maar van de wezensconditie van al
wat  menselijk  is,  dat  zich  dan ook overal in de symboliek  uit: het geestelijk-
lichamelijk karakter van de mens.

(1)   Zie  Prof.  Dr F.  A.  Weve o.p. Sociaal Wijsgerige opstellen, Tilburg,  I 948. Hoofd-
stuk V,  blz.   I 05,   1 06.



Classificatie der 3ymbolen vanuit het significans I 27

De vraag, hoe het komt dat nu d6ze persoon gezagsdrager is, en geen ander, moet
men dan ook onderscheiden naar het spontane en het juridisch-organisatorische
niveau. Wat het spontane niveau betreft, verschuift zich deze vraag dan ook naar
de algemenere vraag:   hoe   komt  het  dat  dit  ding  of deze persoon symbool en incar-
natie is van deze waarde of verborgen zin: een algemene sociaal-psychologische vraag,
die wij nog aan de orde zullen stellen. De juridische waarde heeft dit eigen dat zij
zich eerst symboliseert in rechtsregels, juist omdat zij wezenlijk bestaat in harmonie
met andere waarden en belangen, en dat dus de juridische gezagsdrager aan deze
regels gebonden is. Het hangt nu verder van de opvattingen omtrent de waardeschaal
af, welke vorm van gezag men, bij een eventueel conflict in principe laat praeva-
leren : de uitdrukking der groepssolidariteit  of de uitdrukking der rechtswaarde.  Of
in feite dit principe zich dan ook door zal zetten, hangt weer af van de kracht waar-
mee elk dezer waarden beleefd wordt en de kracht van het symbool zelf, in casu
de invloedrijke persoon of de rechtsorganisatie. Intussen is het geenszins noodzakelijk
dat er conflict tussen beide gezagsvormen bestaat. Het is zowel mogelijk dat de
juridische formule zich vasthecht aan het symbool der groepssolidariteit - dit is in
wezen het fiihrerbeginsel -, als dat de groepssolidariteit zijn spontane uitdrukking
vindt in de juridische autoriteit - hetgeen regel is in het monarchisch beginsel -,
als dat de groep zichzelf kan uitdrukken in de juridische orde - wat de opzet is van
het democratisch beginsel. Dit alles geldt niet alleen voor de staatkundige orde,
maar voor alle groepen die een organisatorische superstructuur hebben, met een of
ander reglement als juridische ordening, dus zowel voor een kerk, een politieke
partij, een vakvereniging, een onderneming, als voor een sportclub.
Het is vanzelfsprekend dat de persoonssymboliek haar consequenties krijgt
in de orde van de zaaksymboliek. Ook de persoon die als autoriteit verschijnt,
is  tenslotte een gewoon  mens; hij speelt alleen een bijzondere rol. Daarom
wordt ook meestal de kennis van de gezagspersoon beperkt tot de kennis van
hem in deze rol en blijft zijn priv61even geheim. De symbolische aard van
zijn  rol  zal zich echter  ook weer moeten uitdrukken  in de stoffelijke  orde;
in een speciale kledij, in geachte kostbaarheden als goud, zilver en edel-
stenen, in emblemen als kroon, scepter, voorzittershamer, podium, groene
tafels, enz., vaak ook in een bijzondere wijze van zich gedragen

3. Gedrags- en gebarensymboliek                                                     I
Het is even onmogelijk een volledig overzicht te geven over de inhoud van
de gedrags- en gebarensymboliek, als dit, naar inhoud, onmogelijk is voor
de taal, al was het alleen maar hierom dat gedrag en gebaar ook een taal
zijn: men manifesteert hierdoor immers een psychische inhoud tegenover
anderen (men 'gedraagt zich' immers altijd tegenover de ander).  Ook  de
wijze waarop men deze inhoud in gedrag manifesteert verschilt evenzeer
van cultuur tot cultuur en van land tot land, als de talen. Intussen behoeft
niet ieder gedrag of gebaar symbolisch te zijn, zij zijn niet altijd uitdrukking
van ideeEn, waarden of enige verborgen psychische gesteltenis; vaak echter
'verraden' zij meer dan zij zijn en hebben dan een symbolisch karakter. Wij
kunnen hier dan ook slechts op enkele categorieEn wijzen.
Meer dan waar ook kunnen wij in het gedrag constateren dat het symbool
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een actuele psychische doorleving vraagt van het symbolisch karakter, wil
het symbool zijn en blijven. Tal van gedragingen zijn immers oorspronkelijk
van symbolische aard, maar zijn via de rol geworden tot standaardhande-
lingen, waarvan het symbolisch karakter volkomen is of schijnt afgesleten.
Anderzijds blijkt het, dat soms een feit, dat geheel niet symbolisch bedoeld
was, door de wijze waarop het beleefd wordt, een symbool wordt, vooral
wanneer de beleving aan dit feit een repraesentatief karakter verleent. Men
kan zich voorstellen hoe een werkgever in een driftbui een aframmeling toe-
dient aan een arbeider; dit kan een volkomen individueel geval zijn. Maar
het is heel goed mogelijk, dat de halve arbeiderswereld in zo'n geval in
opstand komt, omdat men er een machtsmisbruik in ziet van de werkgever
tegenover de arbeider. Het gedrag heeft daardoor een symbolisch karakter
gekregen. Op deze wijze kan elk gedrag plotseling een symbolische betekenis
krijgen, gezien worden als uitdrukking van een diepere achtergrond.
In het algemeen is zulks echter het geval met een willekeurige inbreuk op een sociaal
aanvaarde regel, dit wordt dan gezien als een precedent, als een bedreiging van de
sociale orde in zijn geheel. Maar ook hierin is het symbolisch karakter lang niet altijd
gelijk en de toekenning daarvan is ook een goede maatstaf voor de sociale waarde
die aan de regel zelf toegekend wordt, geheel onafhankelijk soms van de positieve
rechtsregel. Zo zal de belastingontduiking van een 'kapitalist' veel groter veront-
waardiging wekken  dan  die  van een 'kleine man'; belastingontduiking veel minder
dan diefstal. De aanranding van een blanke vrouw door een blanke man in Amerika
zal eerder graag gelezen krantenlectuur zijn, hetzelfde door een negro zal hevige
verontwaardiging wekken. De rechter zal dan ook in zijn strafmaat vaak sterk
rekening houden met de symbolische aard van het geval. In heel deze materie blijkt
de actuele beleving van sterke invloed op het symbolisch karakter.

Bijna geheel van symbolische oorsprong, maar later sterk afgesleten zijn
de regels der wellevendheid, die in groeten en zich gedragen de waarde en
waardigheid van de evenmens die men ontmoet, tot uitdrukking brengen.
Wij ervaren hun diepere zin merkwaardigerwijze veel eerder in voor ons
ongewone vormen, b.v. de Oosterse wellevendheid, de vormen der zeven-
tiende eeuw, dan in de vormen, die wij zelf dagelijks gebruiken. Zo afge-
sleten is de diepere zin echter weer niet, dat het nalaten dezer vormen ons
onverschillig zou zijn. Zouden zij tegenover anderen weI en tegenover ons niet

      in acht genomen worden, dan voelden wij ons beledigd !
1    Een speciale wijze van gedragssymboliek  is  het  spel  van de sociale  rol:  het
  eigen gedrag van de rechter als zodanig, die ons de eerbied voor het recht
1

moet inprenten, de eigen wijze van spreken van hem die Gods woord spreekt,
 en waarin wij gaarne de eerbied voor Gods Woord voelen doordringen, de
ptap van de politieagent, de blik van de schoolmeester, het gelaat van de
%loodbidder, de snor van de Duitse generaal, de schoenen van Charley
(thaplin;  het  doet ons alles in onmiddellijk contact treden  met een wereld
van sociale waarden en ideeen, die ons anders verborgen bleven.
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Bijzonder het godsdienstig terrein, dat historisch wel altijd een geprivile-
gieerd gebied der symboliek is geweest en ook in onze beschavingskring vooral
in het katholicisme nog rijk bloeit, omdat hier het lichamelijke een essen-
tiEle rol in de godsdienst speelt, is rijk aan gedragssymboliek zowel voor de
celebranten als voor het meevierende volk. Het staan onder de lezing van het
Evangelie, het zitten tijdens de onderrichtingen en lezingen, het knielen
onder de consecratie, het rondtrekken in processies, zijn alle lichamelijke
veruitwendigingen van variErende godsdienstige houdingen. Het gezamenlijk
hardop bidden tot God in zang- of spreekkoor drukt de bovennatuurlijke
geestelijke vereniging in de groep uit in tastbare vorm. De pelgrimstocht is het
lichamelijk symbool van de wijze waarop de christelijke ziel door het leven
gaat. Bijzonder ook vindt men deze symboliek in de liturgie der celebranten,
ofschoon zij hier meestal tevens gepaard gaat met de woordsymboliek en
de zaaksymboliek. Men zou hier heel de misliturgie, plechtigheden als van
Paasnacht met zijn licht- en bevruchtingssymboliek, het ceremonieel der
sacramenten en sacramentaliEn kunnen ontleden.
Uit alles blijkt dat de gebaarsymboliek op zeer bijzondere wijze een parti-
cipatief karakter heeft. Zij is minder een manifestatie naar buiten, een open-
baring der diepere zin aan anderen dan wel aan zichze/f. Dit geldt even-
zeer voor de wellevendheids-, als voor de rol-, als voor de religieuze symbo-
liek. Daarom wordt dit alles voor een buitenstaander ook zo gauw 'flauwe
kul'. Men moet deze gebaren met ernst beleven of meeleven om er de
symbolische aard van te ondervinden, om door dit uiterlijk gebaar en
gedrag er de diepere inhoud van te raken, en er persoonlijk van vervuld
te worden. Deze ernstige beleving en meeleving wordt echter weer sterk
geschaad, wanneer deze gedragingen routine worden.
Een laatste categorie die wij onder de gebarensymboliek moeten onder-
brengen is  die van het artistiek gebaar: muziek, dans, declamatie,  of  plas-
tische kunst. Bijna elk gebaar is uiting van een of andere gemoedsbeweging,
daarom is het nog niet altijd symbolisch. De gemoedsbeweging kan immers
van zuiver zinnelijk-emotionele aard zijn, en men kan dan niet over een ver-
borgen en diepere werkelijkheid spreken. Anders is dit echter bij kunst en
schoonheid.

Kunst is onzes inziens, evenals de taal, een wezenlijk sociaal feit, ze is de eigen taal
waarin de kunstenaar spreekt tot de kunstlicfhebber. Zo er geen hoorder is, blijft de
taal zinloos, zo er geen kunstliefhebber tegenover de kunstenaar staat, is kunst een
ijdel gebaar. Dit maakt de kunst, evenmin als de taal volkomen subjectief, want noch,
hoorder noch kunstliefhebber maakt de taal, respectievelijk de kunst. De zin der
kunst bestaat echter in dubbele factor: harmonie en doorleving; de harmonie   moet
door de crisis der subjectieve beleving  gaan; deze doorleefde harmonie,  deze  door  de
waardering omgevormde waarde, is de kunstzin en wordt door de kunstenaar in
uitwendige vorm uitgedrukt: in lichaamsvorm    voor    de dans, geluidsvorm    voor
muziek, taalvorm voor de poEzie, in materiaal voor de plastische kunst. Deze kunst-
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vorm is het symbool van de kunstzin, die zij tegelijk uitdrukt en toch in de diepte
verborgen houdt. Via dit symbool komt de kunstliefhebber weer tot de subjectief
doorleefde harmonie. Slechts valt op te merken dat deze harmonie zowel die van het
uitgebeelde onderwerp  kan zijn  (als dat er  is),  als  die  van de  vorm en het materiaal
waarin zij zich uitdrukt (de kunst  om de kunst),  als  die  van de subjectieve beleving
zelf,  hetzij de bewuste (expressionnisme), hetzij de onderbewuste (surrealisme).  Elke
kunst is dus symbolisch, als er van een speciaal symbolische kunstrichting sprake is
geweest, dan is dit omdat men de conventionele vormen uitgesleten achtte, men naar
nieuwe symbolen greep om de kunstzin te openbaren, en daarin alleen de symbool-
relaties en niet het ding, dat teken was, liet spreken.

Meer dan waar ook komt hier een probleem naar voren, dat vele denkers
momenteel bezighoudt:  het  feit nl. dat het uitdrukkingsmiddel van invloed
is op de zin, die uitgedrukt wordt en deze zin dus in de overdracht zelf
veranderingen of invloeden ondergaat vanuit de wettelijkheid van de teken-
gestalte. Het uitdrukkingsmiddel heeft zijn eigen wettelijkheden, die door
de techniek overwonnen moeten worden, terwijl zij er zich aan onderwerpt.
In de dans is dit de zwaartekracht, in het rhythme de duur, in de muziek
het geluid, in de plastische kunst de verf, het marmer, de klei. Maar niet
alleen de materie van het uitdrukkingsmiddel, maar ook en vooral de uit-
drukkingsvormen hebben hun eigen wettelijkheid en leven:   er zijn stijlen
die, eenmaal gekozen, hun vormen dwingend opleggen;  er zijn regels  voor
muziek, poifzie, danskunst, schilderkunst, waar de kunstenaar wel vaak uit
 vil breken als hij nieuwe vormen zoekt, maar om dan te constateren dat
hij nieuwe regels ontdekt, zoals de denker in een taal gebonden is aan de
regels der grammatica en syntaxis. Deze eigen wettelijkheid van het uiterlijke
teken laat niet na ook de zingeving en zinvatting mede te beinvloeden.

4· Het symbolisch gebruik van de taal
De taal is in de studie der symboliek een vraagstuk apart. Wij kunnen ons hier-
bij afvragen welke woorden en welke formules in de taal symbolen zijn. Dit
vraagstuk hangt echter zo nauw samen met dat van het mentaal symbool, van
het concept als symbool, dat p·ij deze noodzakelijk gezamenlijk moeten behan-
delen en dit dan ook bij het mentaal symbool zullen doen. Daarnaast bestaat

, er echter ook een symbolisch gebruik van de taal, waardoor alle woorden
en uitdrukkingen in de symbolische sfeer kunnen komen. Het bestaan daar-
van is reeds bijzonder sterk gebleken   in de primitieve culturen:  de  zege-
ningen en vervloekingen, het reciteren der genealogieEn die de kracht der
voorouders in een persoon doet overgaan, het noemen van de naam over
het gifmengsel, dat het gif in de mond van deze naamdrager leidt, het
geven van een naam aan een persoon of een zaak, die hem maakt tot wat
hij is. Dat is wat men weI noemt het magisch taalgebruik. Een dergelijke
krachtsymboliek van het woord kennen ook wij in de sacramenten, waar
de formule uit een verleende, maar innerlijke kracht de genadewereld be-
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werkt. In het algemeen wil dit zeggen: de taal geeft niet alleen een zin weer,
maar de taal verleent, schept een diepe·re zin, een achtergrond achter de feiten,
personen of dingen, of werkt direct op deze achtergrond in.
Dit 'magisch' taalgebruik vinden wij echter ook in onze cultuurkring overal
terug. Ondanks onze nuchterheid spreken wij over elkaar wensen uit zowel

bij grote feesten, bij grote gebeurtenissen in het leven en vooral bij de aan-
vang van nieuwe periodes: Nieuwjaar, verjaardagen, huwelijk. Onze felici-
taties zijn geluksprekende formules. In precies hetzelfde vlak liggen ver-
vloekingen, lofprijzingen, scheldwoorden en liefkozingen met woorden.
Ofschoon wij niet geloven in hun magische kracht, gebruiken wij ze steeds.

Ook de symbolische naamgeving, waardoor een. naam veranderd of toege-

voegd wordt bij verandering van rol of levensstaat, bestaat nog volop, vooral
in de katholieke wereld. Daar wordt bij het ontvangen van het Doopsel, het
Vormsel, bij de intrede in het religieuze leven aan de neophiet een nieuwe

heiligennaam verleend;  de  paus legt zelft zijn burgerlijke  naam  af  bij  zijn
keuze en neemt een geheel nieuwe naam aan. Zowel in als buiten deze
katholieke wereld vindt men hetzelfde verschijnsel in de titulatuur, die
namen geeft die de personen stempelen, in wezen geheel niet verschillend
van de naamgeving der primitieven.
Toch zouden wij hier willen waarschuwen tegen het snel gelanceerde woord:
irrationalisme, en irrationele elementen. De vraag is of het zo rationeel is
in deze gelukwensen en benamingen slechts een flatus uocis te zien ?    Wij
weten wel dat het woord of de naam niet rechtstreeks inwerkt op de
physieke wereld en hierin verschilt onze opvatting van die der magie.
Maar wij moeten niet blind zijn voor de uitwerking van de spreuk, de
vervloeking, de betiteling in de psychische wereld, d.w.z. de mentaliteit, de
geestelijke ogen waarmee de mens het leven en de physieke wereld bekijkt.
Hierop heeft dit alles een daadwerkelijke invloed, hier verlenen deze sym-
bolische woorden een zin, een bepaalde zin aan het leven en het gebeuren,
zij beinvloeden de ideeEn en waarde-opvattingen door hen in het woord,
de naam, de formule te veruiterlijken.
Er is zelfs een geheel terrein waaraan dit symbolisch taalgebruik wezenlijk

is;  dat  is het poEtisch taalgebruik.  Er zijn  er  die  dit  ook  tot het 'irrationele'
rekenen.

Niemand heeft wellicht deze houding bewuster aangenomen en scherper geformuleerd
dan Jean Paul Sartre, die schreef dat 'de dichter weigert gebruik te ntaken van de
taal', dat hij 'buiten de taal staat', dat hij 'de woorden binnenstebuiten ziet, alsof
hij niet meer onder de menselijke condities viel, alsof hij, gaande tot de mensen, het
woord vooral als een barriBre plaatst.' (1) M.a.w. in de poEzie verliest de taal haar
communicatief karakter, haar wezen, en loopt in zichzelf  vast; de 'ander' verschijnt
ons niet meer, maar de taal. Zij wordt hier een spel van de vrijheid, maar staande
buiten de ergernis van het sociale leven.

(1) Sartre: *Qu'est ce que la litt6rature' in Situations, II,  blz. 63.
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O.i. komt Sartre door het feit dat hij ingeklemd zit in een bepaalde opvat-
ting over 'de ander', niet uit boven de opvatting van de kunstarme mens,
die in de poEzie alleen een stuk 'mooie taal' ziet en het verder terzijde schuift.
Het zij verre van ons de eigen schoonheid van de taal te ontkennen, die in de
poEzie rijkelijk tot haar recht komt, maar het wezen der poezie ligt evenmin
daarin, als in rijm en rhythme. Het wezen der poEzie is juist dat zij schep-
pend een nieuwe zin verleent aan de beschreven dingen, gebeurtenissen of
toestanden, dat zij deze weet te verbinden aan, en te vervullen met een
diepere achtergrond, hetzij dit een kosmische, een psychische, een mythische
of een religieuze achtergrond is, welke de dichter waar wist te nemen en
wist te noemen. Zijn woord krijgt daardoor dat evocatief, dat suggestief
karakter voor degene, die zelf ook in staat is deze diepere zin waar te
nemen, een karakter dat door rhythme of rijm slechts versterkt en onderlijnd
wordt. Voor de dichter-kunstenaar is daarom zijn woord allereerst zin-
gevend, voor de lezer- of hoorder-kunstenaar is dit woord een middel om
aan deze diepere zin psychisch deel te nemen, zonder dat deze diepere zin
zijn verborgen karakter verliest.

5. Het mentaal symboot en de taalsymbolen
Herhaaldelijk hebben wij er reeds cp moeten wijzen dat het mentaal sym-
bool een geheel aparte categorie is, niet een uitdrukking van een diepere zin
in een stoffelijk of zintuiglijk waarneembaar teken, maar in een niet-zin-
tuiglijk waarneembaar tekent een concept (in thomistische  zin), dat zelfs
niets anders dan teken  is,  niet in iets anders is,  wel  van iets anders:  van  het
denken. Wij hebben er echter eveneens reeds op gewezen dat de natuur-
conditie  van  de mens: geest en lichaam  te zijn, inwendig en uitwendig,
individueel en sociaal tegelijk,  zich  ook  hier doet gelden: het concept heeft
het woord nodig, om klaar omlijnd, om a.h.w. zichzelf bewust te worden,
zoals het woord het concept nodig heeft om een zin te hebben. Het is een
twee-eenheid die niet onderscheiden behandeld kan worden.
Is   echter elk concept, aldus geformuleerd, een symbool? Veel logicisten

| hebben inderdaad elk mentaal teken symbool genoemd. Maar als wij onze
gevonden definitie handhaven, dat het symbool ons een diepere, een vcr-
borgen zin openbaart, dan menen wij ook in de concepten het onderscheid
tussen zuivere tekens en symbolen te moeten invoeren. Niet elk concept
openbaart een diepere zin.
Cassirer schrijft hierover:
*Alle Begriffsbildung, an welchem besonderem Problem sie auch einsetzen mag, is
zuletzt durch ein Grund- und Leitziel hingcwiesen, ist auf die Bestimmung der
'Wahrheit slechthin' gerichtet. Alle besondere Setzungen, alle einzelne Begriffsstruk-
turen, sollen sich zuletzt einem einheitlichen, allbefassenden Denkzusammenhang ein-
fugen. Diese Aufgabe wiire nicht erfiillbar, wenn sich der Gedanke, indem er sie
sich stellt, nicht zugleich ein neues Organ fiir sie erschuffe. Er kann jetzt nicht liinger
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bei den Gestaltungen stehen bleiben, die die Welt der Anschauung ihm gewisser-
maszen fertig entgegenbringt, sondern er musz dazu Bbergehen ein Reich der Sym-
bolen in voller Freiheit in seiner Selbsttiitigkeit auf zu bauen. Er entwirft konstruktiv
die Schemata an denen und auf welche hin er die Gesamtheit seiner Welt orien-
tiert: (1)
Hieruit blijkt dat Cassirer a.h.w. twee phasen in het denken ziet, die men zou
kunnen noemen: het oppervlakkige,  dat met algemene voorstellingsvormen
werkt (Gestaltungen der Anschauung) en het dieper gaande, dat tot be-
grijpen leidt. Dit laatste ziet hij altijd op de zuivere waarheid gericht, het-
geen ons sterk overdreven lijkt, en b.v. zeker niet opgaat voor het politieke
denken; hij heeft zichtbaar alleen het wetenschappelijk en wijsgerig denken
voor ogen. Wat hiervan zij, pas bij dit op vraagstukken gericht denken
treedt bij hem begripsvorming op, welke begrippen echter niet los van elkaar
staan, maar schema's moeten zijn, welke de kenwereld tot een harmonische
eenheid binden. Zij worden dan ook niet geabstraheerd, maar geconstrueerd.
Merkwaardig is dat hij hier niet teruggrijpt op zijn eerder gemaakt onder-
scheid tussen natuurbegrippen en structuurbegrippen;   en men vraagt  zich
af of hij nu de algemene voorstellingsvormen en de natuurbegrippen doet
samenvallen? Toch blijven deze onderscheiden als concrete voorstellingen
en abstracte tekens. Dat de mens zijn structuurbegrippen in volle vrijheid
en zelfwerkzaamheid opbouwt, moet met een korreltje zout genomen
worden;  dit kan nooit een onbeperkte willekeur zijn. Zoals wij reeds eerder
zeiden  zijn  er twee eisen aan gesteld: ten eerste  dat  zij  een stuk realiteit
dekken en geen volkomen fictie zijn, b.v. een meter is tenslotte willekeurig,
maar  er moet lengte zijn  om een metermaat  vast te stellen;  en ten tweede:
het totaal der structuurbegrippen moet zo zijn dat zij elkaar niet overlappen
en geen hiaten open laten.
Met deze reserves kunnen wij dit onderscheid aanvaarden en de structuur-1
begrippen inderdaad  zien als symbolen. Het natuurbegrip  is als

zodanig  een  mentale weergave van een ding, van gebeurtenissen of personen, maar legti
geen diepere zin bloot. Begrippen als water, paard, ziel, veldslag duidenl
de werkelijkheid niet, geven haar slechts weer, zonder hun betekenis mee te
delen, zij leiden slechts tot kennis. Zij krijgen pas betekenis wanneer zij door-
drenkt worden   van de ideeEn: eenheid, samenhang, orde, doelmatigheid,
harmonie; dan eerst worden zij begupen. Deze ideeEn worden in de natuur-
begrippen geintroduceerd, of ontdekt  via de stelsels: mythen, ideologieEn,
utopieen, wijsgerige stelsels, godsdiensten, wetenschappelijke en metrieke
stelsels  (zelf ook alle structuurbegrippen). Wij geloven dat Mannheim  dan
ook zeer juist gezien heeft toen hij de vraag naar de objectiviteit van het
denken van de formele logica - die zijn waarden onverminderd behoudt -
naar deze achtergronden verlegde. Het is immers vanuit deze achter-

(1)   Cassirer o.c.  III, biz.  33 1.
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gronden dat nu het totaal der structuurbegrippen wordt ontworpen, om
het werkelijk gebeuren voor het verstand toegankelijk te maken.
Het eenvoudigste voorbeeld ervan zijn wel de metrieke stelsels, eenvoudig,
omdat zij in het materiele vlak blijven. Maar hetzelfde gebeurt met de
analyse en zinduiding van chemisch en physisch gebeuren. Wel heeft het
symboliek begrip hier weer in de laatste jaren een nieuwe betekenis ge-
kregen.  (1) De begrippen  die  men er hanteert worden  niet meer gezien  als
voorstellingen van zaken, noch van orde en samenhang tussen de verschijn-
selen, maar als zo exact mogelijke uitdrukkingen van de wetenschappelijke
waarnemingen, en van de wetenschappelijke denkhoudingen te hunnen op-
zichte. Voor de moderne physica drukt het symbool electron of kernlichaampje
niet  een tot het onzichtbare verdeeld zichtbaar stuk materie  uit   ( wat immers
een ongewettigde veronderstelling inhoudt), maar niets dan de nauwkeurig
omschreven waarnemingen te hunnen opzichte gedaan. Het symbool wordt
hier dan de bevatter van de betrekkingen die er bestaan tussen de geest en
de werkelijkheid waar zij zich op richt. Deze waarnerningen zijn, om zo te
zeggen, geschiedenis, maar al de verschillende waarnemingen worden ge-
bundeld en gestructureerd in het structuurbegrip electron, dat nu als
middel dient om daarop in te kunnen werken. Het is niet zozeer een symbool
van het theoretisch denken, als wel van het pragmatisch denken.
Overigens is het zeer opmerkenswaardig hoe het denken over de natuur
langs een omweg op het pad der symboliek is teruggekeerd. Werd zij eer-
tijds benaderd langs de kosmische symboliek, het positivisme wendde het
roer en wilde de natuur direct en rechtstreeks benaderen. Maar de kennis-
name der werkelijke natuur toonde haar zo gecompliceerd en zo verfijnd,
dat tenslotte een benadering nog slechts mogelijk bleek langs structuur-
begrippen, hypothesen en wiskundige formules en aldus de benadering weer
indirect geworden is, zij het langs abstracte symbolen. Guardini vraagt zich
o.i. terecht af of hier ook de sleutel ligt voor de abstracte kunst.  (2)
Een nog gecompliceerder geval der structuurbegrippen  is te vinden  in  de
z.g. geestestuetenschappen, omdat zij tot voorwerp hebben een zin, een doel-
matigheid, een orde die de mens zelf voortgebracht heeft.

In de economie heeft men b.v. ontdekt dat begrippen als ondernemer, kapitaal, markt,
productie, een andere zin hebben in verschillende economische stelsels; stelsels  die
door de mens gecokistrueerde doelmatigheid in het voorzien van zijn behoeften zijn. (3)

(1)   Zie D. Dubarle o.p.: Symbolisme scientifique in Maison  Dieu  no.   22,  blz.   I 54-
IGI.

(2) Romano Guardini: Das Ende der Neuzeit, Wurzburg,  1 95 r, blz. 85·
(3) Naast de duidingsbegrippen in de economie als wetenschap, bestaan er ook in
het economisch leven zelf typisch symbolische grootheden:   geld en prijs.   Het  geld
is  in  wezen  een  door de mensen ontworpen en collectief aangehangen metriek stelsel;
de verdere functies die het eveneens verricht, zijn afhankelijk van het gehele econo-
misch stelsel waarin dit geldstelsel gebruikt wordt. Evenals de andere metrieke stelsels



Classificatie der symboten uanuit het significans I 35

En dan heeft de economie  nog  dit  voor,  dat zij woorden  tot haar beschikking heeft !
De sociologie worstelt in haar duiding der sterk fluctuerende, duizendvormige sociale
werkelijkheid met een ontmoedigend tekort aan woorden, zeker ook een der oorzaken
waarom haar gedachten zo moeilijk tot klaarheid komen. Het mag sommigen ver-
wonderen dat bijna iedere schrijver-socioloog met een nieuw systeem, een nieuw
begrippenapparaat komt. Dit zou echter alleen behoeven te verwonderen als zij elkaar
uitsloten; maar meestal spreken zij elkaar niet tegen, maar benaderen  zij een ander
aspect van dezelfde werkelijkheid. Natuurlijk moet uiteindelijk een bepaald begrippen-
apparaat gesocialiseerd worden;  dit is echter eerder nodig  voor het onderwijs  dan
voor de onderzoekers. Men constateert integendeel dat in bijna alle wetenschappen
de laatsten zich altijd de vrijheid voorbehouden eigen nieuwe begrippen en termen
te introduceren.

Begrippenapparaten zijn verschillende toegangswegen waarlangs het ver-
stand de werkelijkheid kan benaderen. Daarnaast staat nog een ander-
soortige toegangsweg: de intuitie, die zonder tekens en symbolen kan inzien,
maar zich altijd weer verwoorden moet  om  zich te socialiseren; dan wordt
zij oorsprong van nieuwe symbolen, waarlangs anderen weer de ontdekte
zin van het gebeuren kunnen benaderen, kunnen herontdekken. Uiteindelijk
moeten immers ook deze geconstrueerde mentale symbolen weer tot intuitie
leiden, zij moeten de diepere zin toegankelijk maken, die zij wei openbaren
maar tegelijk in de diepte verborgen houden. Zolang dit contact met de die-
pere zin in de studie niet gemaakt is, blijft het woord voor de student een zui-
ver teken, zo niet een voos woord. Maar de belangrijke rol van de symbolen
blijft toch dat zij dit inzicht dirigeren in een bepaalde richting. Vandaar
dan ook dat iemand die zelf een bepaald begrippenapparaat heeft ont-
worpen en daarin zijn intuities heeft vastgelegd, doorgaans aan dit apparaat
vasthoudt, terwijl een ander, wiens intuities via een vreemd apparaat gericht
zijn, vaak de tendenz heeft tegen dit apparaat te revolteren om zijn eigen
inzichten vrij te zetten. Het is o.i. een ijdele illusie te menen dat dit proces
in een levende wetenschap ooit tot stilstand zal komen, want dit veronder-
stelt dat de bestudeerde werkelijkheid onveranderd blijft en dat alle aspecten
ervan alzijdig benaderd zijn.
Terwijl de wetenschap derhalve achter de verschijnselen doordringt en
via de begripssymbolen en de intuitie tot de samenhang, harmonie en doel-
matigheid, in'66n woord:  tot  de  zin der verschijnselen doordringt,  wil  het
te sgerig inzicht nog een stap verder gaan en de laatste grond der ideeEn

dienen zij om een daarachter gelegen wereld, die der economische waarden, te open-
baren en deze te kunnen ordenen. De prijs is niets anders dan de gemeten waarde-
dimensie der diensten en goederen binnen een ruilstelsel, hoe deze waardering en
meting ook ontstaan mogen. De prijzen doen de rangschikking der goederen met
betrekking tot hun aanwending voor behoeftebevrediging kennen en bewerken deze
rangschikking tevens. Zij zijn daarom, evenals de metrieke stelsels, geen directe uit-
dr·ukking der stoffelijke dingen zelf, maar van dezer ordening, welke er door de mens
zelf  in is aangebracht;  het zijn mentale grootheden geworden in getallen  en  maat-
staven.
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en waarde-opvattingen zoals deze door de geesteswetenschappen worden
gevonden, aan een onderzoek onderworpen.
Wel heeft hier de sociologie van het denken een stuk terrein dat van oudsher aan
de wijsbegeerte was toebedeeld, in de sfeer van het positieve denken getrokken, door
te trachten ook het optreden der wijsgerige stelsels naar de sociologische kaders te
verklaren. Een probleemstelling die ongetwijfeld gercchtvaardigd is, al voelen de
filosofen zich onaangenaam, als hun denken zelf weer positief gerelateerd en ver-
klaard wordt. Gezegd moet echter worden dat Mannheim slechts het practisch
denken heeft behandeld en Sorokin het theoretisch denken veeleer tot basis voor
zijn cultuurindelingen heeft gemaakt, dan dat hij dit zelf aan makro- of mikrosocio-
logische gegevens heeft gerelateerd. Voorlopig schijnt ons een onderscheid nodig om
deze studie gunstig  te doen verlopen; zeer zeker hangt het optreden van scholen, dus
van een sociale aanhang van wijsgerige stelsels, veel eerder samen met maatschap-
pelijke situaties, dan het optreden van denkers die nieuwe inzichten verwerven op
zuiver speculatief, niet-practisch terrein, ofschoon ook hier erkend moet worden dat
dit in de regel geschiedt in economisch-onafhankelijke milieus, zoals Mannheim
opmerkte. (1)

Dit oorspronkelijk wijsgerig denken nu is veel meer direct-intuitief dan
symbolisch van aard. Zeer zeker grijpt men ook hier naar duidingsbegrippen,
ook hier moet men zijn intuities verwoorden. Maar deze symbolen verraden
hun  diepe zin  nog veel moeilijker dan  die der wetenschap; de wijsgerige  taal
is vaak stamelen in voor de gewone sterveling haast onverstaanbare woorden.
Men moet eerst gezamenlijk de intuitie beleefd hebben, voor men elkaar in
deze gemeenschappelijke symbolen kan treffen. Men denke hier slechts aan
termen als existentie, het 'en soi' en het 'pour soi', de 61an vital, de praxis, de
'r6ciprocit6 des consciences', de 'analogica proportionalitatis', essentie, meta-
physiek,  het 'zijn', potentie  en   act;   en op methodologisch gebied:   de   'ein-
fuhlung', de phdnomenologische reductie, conceptualisatie en intuitie, de
dialectiek; men denke ook slechts   aan de benaming der stelsels   als   'wijs-
begeerte van de wetsidee', het hylornorphisme, het 'historisch en dialectisch
materialisme', het existentialisme, positivisme, pragmatisme. Iedere wijsbe-
geerte heeft op deze wijze zijn geheel eigen symbolenstelsel ontworpen, zodat
eenzelfde waarheid een totaal andere formulering vindt, en er bestaat waar-
schijnlijk geen betere wijsgerige oefening dan eens de tekst van een bepaalde
wijsgeer in de taal van een ander stelsel te vertalen, wanneer beide systemen
dezelfde waarheden of waarheidselementen aanvaarden. Deze scheiding van
symbolenstelsels behoeft voor de echte wijsgeren geen hindernis te zijn om
elkaar in hun gemeenschappelijke intuities te treffen, zij kunnen zich in
elkaars symbolen indenken en inleven. Maar de consequenties van deze
scheiding zijn op groepsociologisch gebied van groot belang. De uiterlijke
aanhang van wijsgerige stelsels van hen, die zelf geen wijsgeren zijn en dus

(1)   Voor de sociologie  van het denken zie Hoofdstuk  V,  blz.    8I-I 88,  en  voor het
wijsgerig denken eveneens Hoofdstuk V, blz. 2 I8-223·
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de intuitie in de symbolen missen, blijft aan de uiterlijke woorden en for-
mules hangen, die voor hen alleen symbolen worden van hun groepsverband.
Op deze wijze drijft de taalverscheidenheid der systemen diepe kloven tussen
de mensen, kloven die dieper zijn dan de verscheidenheid der ideeEn legi-
timeert.  (1)
Wij stappen hiermee haast automatisch over op de taalsymbolen. Boven

spraken wij reeds over het symbolisch gebruik van de taal en daar bleek dat
geheel het taalverschijnsel gebruikt kan worden tot verborgen zinduiding. 4
Maar er is een aantal woorden, die zelf symbolen zijn. Over het algemeen
dekt zich deze woordsymboliek met de concept-symboliek. Zoals wij reeds

eerder opmerkten bestaat er tussen concept en woord een eng verband als

tussen ziel en lichaam. In principe kan het concept zonder woord bestaan,
maar het woord is allerminst slechts een accessoir middel voor het geval
men dit concept aan anderen mee wil delen. Wij hebben zelfs strikt indivi-
dueel gezien het woord nodig om het concept aangepast te maken aan onze
menselijke bestaansconditie, om het scherp, duidelijk, haast tastbaar te
maken. Wij ontkennen niet het bestaan der sprakeloze intuitie, maar moeten
wel erkennen dat een gedachte die niet geformuleerd kan worden, zwevend
blijft, ongrijpbaar voor ons zelf. Zo gauw wij erin slagen haar te formu-
leren, wordt  zij ons duidelijk, bruikbaar.    (2)
Dit feit stelt op zich reeds een heel probleem aan de orde, door de vroegere
logicisten niet onderkend,  maar  door de sociologen terecht gesteld: welke
invloed heeft een taal op het denken, in hoever vormt zij en richt zij het
denken. Te veel heeft men het vraagstuk van het denken uitsluitend gezien
als een probleem in de wisselwerking tussen denken en werkelijkheid, zonder

;
oog te hebben gehad voor de taal, die niet alleen uitdrukking is van het
denken, maar wezenlijk denkinstrument van sociale oorsprong. Het is even
dwaas heel het denken uit de taal te verklaren, zoals Morris deed, - men
kan evengoed trachten de geest uit het lichaam te verklaren -, als de taal
tot een willekeurig en uitgevonden uitdrukkingsmiddel te herleiden, - dat
zou gelijk staan met het lichaam te verklaren uit de geest. De verhouding

(1) Intussen blijft natuurlijk de verscheidenheid, soms zelfs de contradicties der
intuities, en de oorzaak daarvan, het meest benauwende vraagstuk. Van geloofs-
standpunt is dit te verklaren door de verduistering van het verstand, 66n van de
gevolgen der erfzonde, met als gevolg een grotere kans op juister intuitie vanuit een
door de genade genezende natuur. Van natuurstandpunt kan men erkennen dat niet
elk  verstand even scherp   is;  maar  wie   zal  zich   dan als beoordelaar opwerpen ?   Van
sociologisch standpunt moet men crkennen dat iedere tijd en plaats zijn eigen
problemen naar voren schuift voor de denkers. Van psychologisch standpunt is ook
de bevolkingsaard, waarin weer tal van sociologische factoren werken, van invloed.
(2) Deze essentiBle band tussen denken en praten werd ook ontdekt door Delanglade
( Etre et penser,   1946,   April,   biz.    1 9) ,   die   er  ook   de zeer juiste conclusie   aan   ver-
bindt: penser, c'est penser pour autrui.
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is er een van geheel eigen aard. Cassirer haalt hiervoor met instemming
Klages  aan, die schrijft:   (1)
*Die Seele ist der Sinn des Leibes, und der Leib ist die Erscheinung der Seele. Weder
wirkt  jene auf diesen, noch dieser   auf  jene   ein; denn keines von beiden angeh6rt
einer (verschiedene) Welt der Dingen. GemRsz der Untrennbarkeit des 'Bewirkens'
vom Aufeinanderwirken der Dinge meint das Verhiiltnis vom Ursache und Wirkung
blosz eine Bezeichnung getrennter Teile einer schon aufgelusten Zusammenhangs;
Sinn und Erscheinung aber sind eine Zusammenhang selbst, oder vielmehr sind das
Urbild aller Zusammenh nge. Wenn es schwer fiillt, sich ein Verhiiltniss zu vergegen-
wdrtigen, das vom Verhiiltnis der Ursache zur Wirkung unvergleichlich verschieden
ist, und ihm an Innigkeit unvergleichlich uberlegen ist, der nehme zur Hilfe das
analoge Verhiltnis des Zeichens zum Bezeichneten. Wie im Sprachlaut der Begriff,
so  steckt  im  Leib die Seele: jener  is  der  Sinn des Wortes, diese  der  Sinn der Leibes.
Ebensowenig wie es wortlose Begriffe gibt, ebensowenig gibt es erscheinungslose
Seelen.' - Wir (Cassirer) nehmen diese Formulierung auf; denn mit ihr stehen wir
alsbald wiederum in Mittelpunkt unseres eigenen systematischen Problems:  Das  Ver-
hiiltnis von Seele und Leib stellt das erste Vorbild und Musterbild fur eine rein
symbolische Relation dar, die sich weder in eine Dingbeziehung noch in eine Kausal-
beziehung umdenken laszt.'

In deze richting is inderdaad de oplossing van het gesteld probleem te
zoeken: het woord als zodanig is niet allereerst een gevolg van het concept,
een teken of een symbool ervan, maar verhoudt zich tot het concept - om

I het in scholastieke termen te formuleren - als causa materialis tot causa
formalis (Klages en Cassirer bedoelen met de 'Kausalbeziehung' de causa
efficiens-verhouding) en de invloed van de taal op het denken is te zoeken
in deze categorie: de eigen invloed  van de causa materialis, die bestaat  in
het opeisen, het begrenzen, het mogelijk maken, het richten van de 'forma',
in  casu: het denken;  waar  dan  ook de taaluitdrukking niet beschikbaar  is  of
komt, mist het denken zijn steunpunt, zonder welke het niet bestaan kan. Wij
denken nu eenmaal in een taal en de taal met zijn woorden, uitdrukkingen,
grammatica en syntaxis, vormt ons denken. Ieder kan dit bij zichzelf expe-
rimenteren, wanneer hij een vreemde taal gaat spreken. Zijn moeilijkheid
is dan juist dat hij b.v. 'in het Nederlands denkt' en dit in een vreemde taal
moet vertalen. De moeite is overwonnen wanneer hij ook in die vreemde
taal 'denkt'. Ook iedere vertaler worstelt met het probleem hoe de ziel van
de ene taal in die van een andere te storten.
Een woord is dus als zodanig nog geen symbool van een concept, zij worden

I volkomen in elkaar en door elkaar waargenomen. zijn een eenheid voor de
lichamelijk-geestelijke mens. Slechts dan is het woord een symbool, als het
symbolische inhouden draagt, structuurb grippen of emotioneel geladen be-
grippen dekt.
In verband met dit laatste zouden wij hier nog willen wijzen op het taalgebruik dat

(1)   Vom  Wesen  des  Bewusstseins,  blz. 26, geciteerd bij Cassirer,   o.c.  III,   blz.  I I 7·
Zie ook boven, Hoofdstuk II,  biz.  79 en dit Hoofdstuk, blz.  107 en  I I4/I I 5·
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wij 'etiquettering' zouden willen noemen, dat zeer dicht bij het juist besproken
'magisch' taalgebruik ligt, omdat het meer zinverlening dan zinduiding bedoelt te
zijn. Het gebruikt bij voorkeur symboolwoorden. Allereerst erkennen wij hier scheld-
woorden en liefkozingen, - de terminologie van het Thomisme is voor de een een
*idioom', voor de ander een 'jargon'. Daarnaast worden vaak woorden van structuur-
begrippen aldus aangewend om bepaalde emoties te verwekken, om b.v. iets af te doen
keuren door het te etiquetteren als socialisme, massificatie, nivellering, kapitalistisch.
Ook  worden deze woorden  vaak tot gemakkelijke categorieen: men noemt  de  ver-
schijnselen maar, in de mening ze dan ook begrepen te hebben en de verschijnselen

zijn   er door geklassificeerd ! Men denke   maar   aan het gemak waarmee   de   niet-
psycholoog spreekt over complexen en instincten of de niet-socioloog over massa,
ideologie of mythe. In wezen kunnen echter alle feiten het lot ondergaan om door
woorden geklasseerd te worden. Een voorkomende geste van een regering ten over-
staan van vreemdelingen, kan door de een gastvrijheid, door een tweede propaganda,
door een derde politiek, door een vierde een valstrik en door een vijfde vriendelijkheid
genoemd worden. Kwestie van woorden ?  Door het hardop  uit te spreken, bewerkt
men bij anderen een psychische houding, waardoor alles geduid en geklasseerd wordt !

6. Leefregels als symbolen
Richt het theoretisch denken zich tot de ideeEn die de grondslag van de zin
der dingen en hun gebeuren uitmaken, het zijn de normatieve wetenschap-
pen die zich tot de waarden richten, met het doel de wegen te vinden om
deze in de practijk van het leven tot gelding te brengen. Zulks is vooral
het geval met de moraal, de rechts- en de politieke wetenschap. Natuurlijk
kan men het morele, rechts- en politieke leven ook als object van een expli-
catieve en begrijpende geesteswetenschap behandelen, maar dan ziet men
de waarden die erin werken eerder als ideeen, als waarde-opvattingen. Even-
eens kan men waarnemen dat de echte normatieve wetenschappen zich weer
vasthechten aan bepaalde wijsgerige stelsels en er de symbolen van over-
nemen; onder dit gezichtspunt  valt  er dus niets nieuws   over te vertellen.

Maar Gurvitch heeft geobserveerd dat deze normatieve wetenschappen -
waarvan hij overigens het wetenschappelijk karakter ontkent in zover zij
voorschrijven -, hun eigen symboliek hebben in de geformuleerde regels.
Het is waar dat deze regels, allerhande geformuleerde of ongeformuleerde,
algemeen geldende of slechts voor bepaalde gevallen en personen geldende
rechtsregels, de concrete formuleringen der zedelijkheidseisen in verplichten-
de, aanradende, toelatende of tolererende gedragsregels, evenals de politieke
programma's, beginselverklaringen en beslissingen, nooit als symbolen behan-
deld of benaamd zijn. Deze benaming is echter een logische consequentie
van de gevonden definitie en helpt ons juist om het eigen wezen van deze
regels te leren doorzien. Zij verbergen alle, al zijn zij nog zo concreet en
voor een heel speciaal geval geformuleerd, een grondideaal, zoals: de mense.

lijke volkomenheid, het streven naar de 'volmaaktheid' voor de zedelijk-
heidsregel; het algemeen welzijn, d.i. het gezamenlijk menselijk welzijn, voor
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de politieke regel;  (1)  het 'suum cuique', de juiste verdeling der levenssferen
tussen personen en groepen op alle gebied, voor de rechtsregel. Dit grond-
ideaal, dat de regel verbindt met de diepste grondslagen van het mens-zijn,
zoals zij door de wijsgerige stelsels worden ontdekt, geeft ook dan de regel
zijn geldingskracht tegenover de mens als zodanig. Zonder deze basis worden
het slechts politiemaatregelen. Maar ook hieruit blijkt hun symbolisch karak-
ter, dat geen enkel positief voorschrift dit grondideaal geheel uitput. lets
anders blijft altijd het opvolgen van geboden en verboden en het aspireren
naar de menselijke volkomenheid; het erkennen van rechten en rechts-
plichten en de werkelijke deugd van rechtvaardigheid, die weet dat het
'summum jus' kan leiden  tot de 'summa injuria';  het zich onderwerpen  aan
de wetten en het dienen van het algemeen belang. Anderzijds brengen deze
regels ons positief met deze waarden in communicatie. Ook deze regels zijn
barriBre en brug tegelijk naar de diepere zin; barridre in zover zij niet de
volkomen zelfbepaling ten goede zijn, maar de regel van buiten af opgelegd
wordt, en als minimumvoorschriften de mens ook uitnodigen zich hiermee
tevreden te stellen;  brug in zoverre  zij een werkelijke uitdrukking  zijn  van
de waarden, die zich via hen oplegt zowel aan het zedelijk, rechtelijk en
politiek inzicht als aan het handelen.

7.  Getallensymbotiek  ( 2)
Een laatste categorie die wij hier meer noemen dan behandelen, is de ge-
tallensymboliek. Dit veld is nog zeer duister. Heel vaak is er slechts sprake
van een soort geheimschrift, soms eenvoudigweg de vervanging van letters
door cij fers.  In zo'n geval is er van symbolen  in het geheel geen sprake;  er ont-
breekt dan elke diepere zin. Het is slechts een teken voor ingewijden, een
soort raadsel. Hetzelfde is mogelijk voor bepaalde maten van tempels, wier
afmetingen in bepaalde eenheden uitgedrukt    ( voor Egyptische tempels   is
dit zeker  niet onze 'meter' !) iets anders uitdrukken.  Zou  dit een diepere
godsdienstige, sociale of kosmische zin hebben, dan kan men van symboliek
spreken, zou dit een geheimtaal zijn voor gewone gebeurtenissen, dan zijn
dit louter tekens. Veel wat ons in getallen geheimzinnig of symbolisch voor-
komt, is afkomstig uit het feit dat wij de telling der hoeveelheid gelijkstellen
met ons decimaal stelsel. Dit is tenslotte een kunstmatig begrippen-apparaat
om de hoeveelheden te kunnen beheersen. Het is bekend dat er ook andere,
vijf- en twintigtallen-stelsels bestaan. Het is eveneens bekend dat er stammen
(1)   Het woord politiek wordt onder dit nummer gebruikt in zijn classieke zin:  als het
concreet nastreven van het algemeen welzijn (de politica) ; het heeft ook een bredere
zin als de leer van de efficaciteit der middelen in het sociale leven, zoals gebruikelijk
is te spreken over ondernemingspolitiek, kerkelijke politiek, enz.
(2)  Er is onder de litteratuur over de getallensymboliek niet veel waardevols. Goed is
evenwel: Franz Carl Enders:   Die   Zahl in Mystik und Glauben der Kulturv6lker.
Zurich, r935·



Classificatie der symboten vanuit het significans I4I

zijn die geen getallenstelsels hebben, maar de hoeveelheden kwalitatief uit-
drukken in families, kudden, bossen, dagen en manen of feesten. In dezelfde
mentaliteit is het mogelijk dat getallen boven de telmogelijkheid op vingers
en  tenen  meer cen kwalitatief  dan een kwantitatief karakter krijgen  en  I 00,
Iooo  of   Io.000  b.v. de betekenis  van veel, zeer veel, onoverzienbaar veel,
aannemen. Er zijn negerstammen waarvoor de kleinste eenheid niet 66n,
maar  twee, of beter:  het  paar is, omdat alles gedacht wordt een geslacht  te
hebben en mannelijk en vrouwelijk samen pas een volledigheid is. Al deze
verschijnselen kunnen ons vreemd, geheimzinnig lijken, maar zij hebben
niets met symboliek te maken en komen alleen voort uit onze eigen inge-
slotenheid in 66n bepaalde cultuurvorm. Eveneens de z.g. magische drie-
hoeken en vierhoeken en feiten als b.v. dat elk oneven getal in de tweede
macht min I deelbaar is door acht, hebben niets 'magisch' of symbolisch,
maar zijn wettelijkheden die uit het decimale stelsel voortspruiten.
Intussen zijn er zeker getallen die in bepaalde culturen een diepere zin
hebben: een godsdienstige of kosmische  zin  en het schijnt  dat alle godsdien-
stige getallensymbolen tot de kosmische herleid kunnen worden. Zo vooral
de  getallen  die een volheid of volmaaktheid aanduiden:  3,4,7  en  I 2.  Het
schijnt ook dat voor de gebruikers dezer getallen deze hen in bepaalde
omstandigheden werkelijk aan deze volheid psychisch deden participeren.
De oorsprong ervan wordt als volgt verklaard:  3 zijn de drie hoeken van een
driehoek die tezamen   I 800 vormen,  4  is  Oost,   West,   Zuid en Noord,   7  is
midden, rechts, links, voor, achter, onder en boven,  I 2  als vermenigvuldiging
van de metrische (3) en de kosmische (4) volkomenheid, daarmee weer
symboliserend de eenheid van het geestelijke en het stoffelijke. Vanzelf-
sprekend vindt men deze getallensymboliek weer terug in tekeningen, die
evenals onze Arabische cijfers schrijfwijzen zijn van de getallen. Zo schijnt
b.v. het hakenkruis een weergave te zijn van het kruissymbool = de vier
windstreken, en van de sterrenbeelden, aldus op primitieve wijze voorstellend
hemel en aarde.

Bijzonder wanneer men met deze grondgetallen allerhande bewerkingen gaat maken,
lijkt dit voor ons een zinloos gegoochel. Toch waren grote geesten als St. Augustinus
daar mcester in. Het getal  7 als kosmische volkomenheid  +   I,  d.i. : de Godheid, geeft
de religieuze volkomenheid.   Of: de kosmische volkomenheid: 7 wordt vermenigvul-
digd  met het onstoffelijke volkomen heelal: 7, afgesloten door de Godheid, maakt 50.
In  de Christelijke volkomenheid  waar God  uit drie personen bestaat, wordt  3 X 50
+3 = I 53 een heilig getal. WU moeten nooit vergeten  dat  dit door grote genieen in
alle ernst betracht is, niet om iets te bewijzen, maar om aan de getallen een zin te
verlenen. Tussen hun denken en ons denken ligt een kloof. Bij hen een wereldbeeld
dat geheel doordrenkt   is   van een geloof, waar niets buiten   om   gaat;   bij   ons   een
wereldbeeld, waarin niet alleen natuur en bovennatuur, maar ook natuur en religie
gescheiden zijn. Men kan slechts in het ene wereldbeeld komen door het andere te
verlaten. Het is onmogelijk het ene van uit het anderc te begrijpen.
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Wanneer de getallen aldus werkelijke symbolen zijn, dan zijn zij dit niet
abstract en geisoleerd genomen alleen, maar werkt het getal ook in op de
betekenis der 'getelde' voorwerpen: deze kunnen   door hun getal  van  zin
veranderen. Het is echter duidelijk dat dit altijd samenhangt met een my-
thische achtergrond die aan de getallen zin verleent, die dan ook naar
cultuur varieert ;  zo  is   I wel overal, waar getallensymboliek gebruikelijk  was
in  de  oudheid, het symbool der godheid, maar stelt 2 zowel  voor: de tegen-

stelling, het dode evenwicht, de polaire samenstelling van het heelal (het
Yang-Yung der Chinezen),   als   de twee geslachten. Merkwaardigerwijze
vindt de oplossing der tweeheid in dubbele richting plaats: naar  I  en naar 3;
3 is dan een nauwe synthese, een derde natuur, die de volheid is. Soms

echter valt men terug op de eenheid, vooral in de Godsvoorstelling als
androgyn. (1)
Behalve de getallensymboliek tegen deze mythische achtergrond, stelt zich
het vraagstuk of elk getallenstelsel - niet dit of dat stelsel - tenslotte geen

diepere zin heeft dan het uitdrukken der kwantiteit. Zoals bekend is het
vooral Pythagoras geweest die vanuit de muziek ontdekte dat het heelal
beheerst wordt door maat en getal, en dat deze dan ook het wezen der
dingen uit zouden maken, omdat deze dingen door hen geordend worden.
Daardoor zag hij ook in het getal de bemiddeling tussen het goddelijke
(het ordenend verstand)  en het aardse,  en het middel  om door bewerking
met getallen invloed uit te oefenen op de dingen die door de getallen ge-
meten worden. Men ziet dat de getallen hier, terecht, in haar realiteit
beschouwd worden, d.w.z. in het getelde en niet daarvan losgemaakt zoals
in de mathematiek. Dan geldt van elk getallenstelsel, wat wij reeds van de
andere metrieke stelsels opmerkten:  het zijn inderdaad uitdrukkingen  van
orde en eenheid en bieden ons de mogelijkheid om aan deze orde te parti-
ciperen, c.q. erop in te werken. Ofschoon men dan niet met Pythagoras
kan zeggen dat zij het wezen der dingen bepalen, kan men ten volle erkennen
dat zij de aanwezigheid en hoeveelheid der aanwezige dingen instrumenta-
liter bepalen, omdat het geheel de aanwezigheid en de hoeveelheid der
dingen binnen het geheel bepaalt, en het heelal krachtens Gods scheppings-
plan een eenheid is, geordend naar maat en getal.

.*

B. Indeling naar het significatum

Na de uitgebreide classificatie en bespreking der symbolen, uitgaande van

(1) Een zeer typisch voorbeeld vindt men in het woord dat Clemens van Alexandrie
als een woord van Jezus aanhaalt (Stromateis  III,  13,  92).  Op de vraag van Salome
wanneer zijn  Rijk zal komen, antwoordt Jezus: 'Wanneer  twee  een,  als het mannelijke
vrouwelijk geworden is en er niets mannclijks en vrouwelijks meer is'. - Gegevens
bij Enders.
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het significans-element, welke tot doel had een meer concreet en levend
beeld te geven van het optreden der symboliek, kunnen wij nu korter zijn
bij hun indeling naar het significatum-element, datgene wat zij weergeven.
Ons doel hierbij zal eerder dan een volledige weergave de beschouwing zijn:
welke functies van de symbolen op elk dezer gebieden vooral naar voren ,
treden. Deze functies zijn, zoals wij eerder hebben kunnen constateren:  de

openbaringsfunctie, de participatiefunctie en de pragmatische functie. De
symbolen openbaren ons een verborgen of diepere werkelijkheid op de hun  '
eigen wijze:  als  brug en barri8re tegelijk,  maar  zij  doen  dit niet alleen  aan
de kennende mens, maar ook via de kennis aan het menselijk streefvermogen
en  de menselijke emotionaliteit: zij appelleren  aan  de  hele  mens,  maar  niet
elk symbool in even sterke mate aan elke menselijke functie. Alle symbolen
hebben een participatieve functie: doen de mens gevend en ontvangend deel
hebben aan de zich geopenbaarde zin, zowel de overwegend intellectuele
symbolen, waardoor de mens zich aan de ideeen voedt en zich aan hen
wijdt, als de volontatieve symbolen, waardoor de mens aangetrokken en
gericht wordt om hun waarden te beleven, als de emotionele symbolen,
waardoor de mens zich innerlijk aan hun verborgen zijn adopteert en er zich
gevoelsmatig mee verbonden weet. Tevens hebben de symbolen hun prag-

matische functie, waardoor zij middelen worden, waarlangs en waardoor de
mens op de verborgen zin in kan werken, zodat hij er niet alleen passief en
deelnemend tegenover staat, maar het verborgene en diepere object wordt
voor zijn de-situatie-wijzigende daad, Via de intellectuele symbolen, vooral
de begrippenapparaten, is hij pas in staat de achtergronden van de phy-
sische verschijnselen te beheersen. Via de volontatieve symbolen kan hij de
waarden introduceren in de werkelijkheid en deze een menselijke zin geven.
Via de emotionele symbolen wordt zijn innerlijkheid aangepast aan de uiter-
lijkheid of omgekeerd en aldus ook zijn activiteit in een bepaalde richting
gezogen of van bepaalde objecten afgestoten.
Niet elk symbool heeft al deze functies in even sterke mate, maar de meeste
hebben toch wel, minstens in verschillende omstandigheden, vele dezer

functies tegelijk. Daarom lijken ons deze ook geen geschikte criteria voor een
indeling der symbolen; eerder kan men proberen na te gaan in welke catego-
rieen en in welke omstandigheden bepaalde functies naar voren komen. Hier-
voor gebruiken wij deze indeling der symbolen naar hun significatum, en
hierop zullen wij nog verschillende malen stoten wanneer wij in het laatste
hoofdstuk de sociologie van het symbolieke denken zullen bestuderen.

I.   Retigieuze  symbolen  (1)
Men vindt in het religieuze leven een bredere symboliek dan alleen reli-
(1)    Wij  komen hier breder op terug  als wij zullen spreken  over het symbolieke denken
in de religieuze groepen. Zie Hoofdstuk V, blz. 2 I O vlg.
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gieuze. Men vindt er met name ook leerstellige en sociale symboliek. Typi-
sche religieuze symbolen zijn slechts die welke onmiddellijk met de religieuze
act in verband staan, dus de voorstellingen welke de godsdienstige geloofs-
inhouden tegenzvoordig stellen, vervolgens de symbolische overgave aan
God in offer, gebed, wegschenking, tenslotte de symbolische genade- of
gunstverlening door God, of de symbolische aftrekking dier gunsten. Al deze
symbolen hebben een sterk gefixeerd en ritueel karakter, zowel in woord als
gebaar. Niet alleen de persoonlijke, maar ook de collectieve oorspronkelijk-
heid kan hier zelden doorbreken, integendeel, men grijpt hier spontaan
naar de vaste riten, als naar iets bovenpersoonlijks, iets dat zelf een stuk
openbaring is, waaraan  men  niet mag raken: alleen  in de rituele overgave
wordt de gift door de godheid geaccepteerd, alleen in de rituele gunst-
aftrekking wordt de gunst met zekerheid verkregen. Men heeft hiervoor
allerhande verklaringen gezocht. De school van A. Comte en Durkheim
meende dit verschijnsel te moeten verklaren uit het feit dat de godsdienst
een restant is uit het primitieve stadium waar de collectiviteit overheerst over
het individu, dus de godsdienst uitsluitend collectief en onpersoonlijk is.
Maar hoe verklaart men dan dat dit godsdienstig verschijnsel zich hand-
haaft op alle intellectuele niveau's van onze Westerse samenleving in het
Katholicisme, en het zelfs in het Protestantisme, dat aanvankelijk zich van elk
ritueel los wilde maken, en zich op een sterk persoonlijke beleving der gods-
dienst toelegde, spoedig terugkeerde? De school van Frazer heeft dit rituele
element vooral verklaard uit de magic. Maar als magie een totaal van ge-
bruiken is, die bedoelt een physisch-causale invloed op de geestelijke wereld
uit te oefenen, dus de godheid te onderwerpen aan menselijke middelen, dan
verklaart de magie niets van dat deel der godsdienstige act die de overgave
is, slechts het deel dat de gunstverkrijging is, terwijl toch ook het eerste deel
sterk ritueel is. Wij geloven veeleer dat het ritueel karakter zijn oorsprong
heeft in het geloof dat ook de symbolen, de uitdrukking der godsdienstige
werkelijkheden en der godsdienstige daad, zelf een zeker openbaringsgegeven
zijn. Deze openbaring erkent men b.v. uitdrukkelijk in het Oude Testament,
vooral in de Pentateuch, en ook in het Katholicisme, waar men een leiding
van de I-I. Geest over de kerkelijke liturgie aanneemt.
Wat de functies der godsdienstige symbolen betreft, moet men erkennen
dat overal de participatieve functie overheersend is, behalve in de magie
- dat echter in wezen geen religieus verschijnsel is - waar de pragmatische
functie overiteerst. Natuurlijk is dit weer niet voor alle symbolen gelijk. De
niet typisch religieuze, maar in de godsdienst voorkomende leerstellige sym-
boliek (dogmata) is zelfs hoofdzakeliik openbarend en intellectief van aard.
De concrete voorstellingen der geloofsinhouden hebben eveneens een open-
barende functie, maar toch veel meer om direct de mensen aan deze inhouden
te doen participeren. Men kan niet zeggen dat de riten van overgave en gunst-
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verkrijging ons niets openbaren,  doch zij  doen dit slechts secundair; allereerst

appelleren zij op onze emotionaliteit en wilshouding, voor wie God en genade
aanwezig komen,   dus in functie der participatie: om gevend   aan   en   ont-
vangend voor de godheid te staan. Het is merkwaardig dat als de pragma-
tische functie naar voren komt, het eigenlijk en specifiek godsdienstige gaat
verdwijnen. In de magie ontbreekt de deemoedige overgave. In de gebeden
om allerhande gunsten te verkrijgen, gaat het vaak meer om de gunst dan
om God. Leert de tijd van nood al bidden, dan is dit noodgebed niet zelden

een wanhoopssprong om, na het verlangde langs andere wegen niet ver-
kregen te hebben, deze nog enig openstaande weg der gunstverlening te
gaan, zonder dat echter de deemoedige overgave voorafging. Slechts de
sacramenten maken hierop een uitzondering, omdat hun overheersend prag-
matische functie niet gericht is op een natuurlijk goed, maar juist de reli-
gieuze verhouding tot God bewerkt en dus het goddelijke centraal blijft
staan.

2. De cosmische symbotiek
Voor onze beschavingskring heeft het cosmisch symbolieke denken zo goed
als  afgedaan: wij menen  dat de cosmos  voor  ons geen geheimen meer heeft
en wij er niet meer aan onderworpen zijn, maar ze kunnen beheersen met
onze techniek. Ja zelfs wij erkennen geen cosmos meer, wij ervaren al het
zichtbare boven, rond en onder ons niet meer als een eenheid, laat staan als
een bezield geheel dat door de verschillende elementen werkt. Maar in de
ornamenteringen van onze huizen en gebruiksvoorwerpen, in onze folklore
en feesten, evenals in de Katholieke liturgie, vinden wij nog talloze symbolen
terug die, al zijn zij voor ons volmaakt dood, ons er wel op wijzen hoe sterk
zij geleefd hebben  in het verleden  van onze eigen beschavingskring,  (1)   ter-
wijl andere beschavingskringen hier nog van overvloeien.
In het algemeen heeft de cosmische symboliek tevens een religieuze inslag
en men kan zelfs een samenhang constateren tussen het verdwijnen van het
godsdienstig karakter der cosmos en het verdwijnen van deze symboliek.
Soms verdween zelfs, zoals bij primitieve negerstammen, heel de religieuze
symboliek in de costnische,
De cosmische symbolen zijn zeker niet primair openbarende symbolen:   de
natuur die door hen werkt, blijft zelfs volslagen geheim. Het zijn eerder

pragmatische symbolen, maar dan in omgekeerde volgorde als deze gewoon-
lijk  voorkomen:  het  is  niet  door deze symbolen  dat  de mens inwerkt  op  de
natuur, maar de natuur die daardoor inwerkt op de mens. De mens echter
stelt ze, opdat de natuur goed op zijn leven en levensomstandigheden in-

( 1)   Ir  W,  F. van Heemskerk-Dilker en  Ir  H.  J. van Houten: Zinnebeelden in Neder-
land. Hamer, Den Haag z.j.
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werkt; hij stelt zonsymbolen, of regensymbolen, die vruchtbaarheid schenken,
hij stelt de wenteling der jaargetijden voor om hun verloop gunstig te doen
zijn, of afweersymbolen tegen de bliksem, hij spoelt met water om te ver-
nietigen en geboren te doen worden. Talrijk zijn ook de participatieve sym-
bolen,   maar  dan ook alleen  weer  als een passieve participatie: de levens-
boom, die sterk leven moest schenken; hartsymbolen, die vruchtbaarheid
schenken. Maar actieve cosmische symbolen zijn, vooral bij negerstammen,
muziek en dans, die de atmosfeer met een bepaald rhythme doortrekken,
waardoor de daarin levende voorouders in beweging gebracht worden om
de hemel (zon, sterren, wolken) te bewegen vruchtbaarheid te schenken.
Ook de getallensymboliek, waar deze in concrete hoeveelheden wordt aan-
gewend, is in sterke mate participatief, doen de zo gestelde voorwerpen delen
in cosmische eigenschap, die erdoor gesymboliseerd wordt. Ook in het Chris-
tendom, vooral dat der eerste eeuwen, treft men herhaaldelijk een cosmische
symboliek. Het wordt dan echter meer een cosmisch beeld, dan een uitdruk-
king van het cosmisch leven-zelf. Soms is deze ook van pragmatisch participa-
tieve aard, zoals  de  doop.  (1)   Het   is  nog  wel het dodende water,   dat  het
leven verslindt  (zie  ook  Mc.  Io,  38:  Kunt gij het doopsel ontvangen,  waar-
mee Ik gedoopt  word?;  en  Luc.   I 2,  50:  Ik  moet  een doop ondergaan,  en
hoe ben ik geprest  dat hij voltrokken worde ! ) , maar niet meer een herleving
in de mythische oerwateren, maar een herleving in een nieuwe levensstroom
( doopt in stromend water; Didach&,  7,   I) van Christus;  wat  dus  geen  cos-
Inisch symbool meer is, maar een zuiver religieus. Soms staat het al veel
verder af van de eigenlijke cosmische symboliek. Wanneer het eucharistisch
Brood wordt bereid uit koren 'dat verspreid was over de bergen, en na
verzameld te zijn, 66n is geworden', opdat 'God haar vervolmake in liefde en
haar verzamele van de vier windstreken'  (2), - een symboliek die lange tijd
de viering der Eucharistie heeft beheerst - dan is dat niet om aan de
cosmische volheid deel te worden, maar een symbolische gebedsdaad om
eenheid in de verscheidenheid van volkeren en rassen. - In de Middel-
eeuwen bloeit een geheel nieuwe cosmische symboliek  op;  maar  dan  is  de
gehele cosmos zelf een symbool van de goddelijke volheid en van Christus.
God is tegelijk immanent en transcendent aan de cosmos: transcendent door
de schepping, immanent als exemplaire oorzaak. Heel het germaanse natuur-
gevoel wordt hier religieus gesublimeerd en de cosmische symboliek essentieel
religieuze symboliek.   (3) Hier wordt    dus deze symboliek allereerst   open-
barend, zelfs een leerstelsel, vervolgens sterk emotioneel: de germaanse  ziel

(1) Beirnaert: Symbolisme mythique   de   l'eau   dans le bapt6me. La Maison-Dieu,
no. 22, blz. 94 Vlg.
(2) Didache, Hoofdstuk 9 en  lo; De Apostolische Vaders, P. Brand, Hilversum.
(8) Romano Guardini:   Das   Ende der Neuzeit,   I,  Daseinsgefuhl und Weltbild   des
Mittelalters.  Wurzburg,  1951,  blz.  2 I  vlg.
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innerlijk aanpassend aan de religieuze zin. In mindere mate wordt ze echter

pragmatisch participatief, omdat de deelname aan de genade hier bewerkt
wordt door sacramenten en sacramentaliEn.

3· De sociate symboliek
De eigenlijke sociale waarde, de onderlinge verbondenheid van groepen en
mensen in de groep, is iets wat dagelijks door ieder wordt beleefd en toch
aan de zintuiglijke waarneming ontsnapt. Vandaar een zeer uitgebreide
sociale symboliek die de verbondenheid sensibel voorstelt: in zaken (vlaggen,
wapens), in planten of dieren (toterns), formules (devies), personen   (lei-
ders,  vader des vaderlands), gedragingen (optochten, feesten). Merkwaar-
dig is, dat naarmate de verbondenheid in de dagelijkse beleving meer wordt
ervaard, men minder behoefte heeft aan uiterlijke symbolen, zoals voor het
gezin,  of de face-to-face groepen; de symbolen  die  men  hier het meest  aan-
treft  zijn de feesten: hoogspanningsmomenten  van het samenleven  zelf,  die
eigenlijk slechts de ervaring versterken en alleen in de herinnering symbolen,
- middelen tot samenleving - zijn. Anderzijds: hoe meer verspreid de
groep, hoe meer sensibele symbolen. Deze sociale symbolen hebben een
bijzonder kenmerk:   zij zijn sterk demonstratief  van aard, zowel tegenover
de leden, als tegenover buitenstaanders. Zij drukken vrijwel alleen het
waardevol bestaan uit, bijna niets omtrent de psychische toestand of hou-
ding van de groep. Zij zijn dan ook altijd sterk willekeurig, zowel in de
moderne vorm van vlaggen, als in de archaische vorm van totemdieren of
-planten. Hun openbaringsfunctie is miniem. Daarentegen is hun participa-
tief karakter voor de leden der groep zeer sterk, ofschoon weer niet zo sterk
tegenover de geisoleerde personen, als weI juist tegenover de verzamelde
groep: een straat  of  een zaal gedecoreerd met vlaggen, nationale kleuren,
slagzinnen en emblemen is het geagend sociaal-psychologisch proc6d6 om
het groepsgevoel sterk te doen overheersen over het zelfgevoel. Zij blijken
dus in zeer bijzondere mate emotionele symbolen te zijn. Zelfs een zo sterk
volontatief symbool als de gezagspersoon is, wordt, zo gauw deze gezien wordt
als hoofd van de groep, terstond een meer emotioneel symbool. Er zijn echter
veel groepen en er is binnen de groep een grote verscheidenheid aan toestan-
den en in geleding. Hoe deze differentiatie op het symboliek kennen van de
groepen inwerkt, zullen wij uitwerken in het laatste hoofdstuk.

4. De psychische symboliek
Er is weinig wat ons zo intrigeert, om gekend te worden als mensen en hun
innerlijkheid. Er schijnt ons ook niets zo moeilijk toegankelijk, misschien
juist omdat wij er alles van willen weten, maar anderzijds kennen wij een
bijna instinctmatige schroom voor het leven en voor de innerlijkheid van de
ander. Deze schroom geldt minder voor het collectief psychologische in zijn
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toestanden (b.v. volksaard), houdingen (b.v. vijandigheid  van het prole-
tariaat) of daden (b.v. enthousiasme), als tegenover het individueel  psy-
chische zowel op biologisch niveau (het sexuele),  op het niveau der sociale
verhoudingen (vrijheid, macht, rijkdom) als op het geestesniveau der
idealen, waarderingen en inzichten.
Nu  kan  men  hier twee typen van symbolen onderscheiden: de tekens gesteld
door de persoon zelf, waardoor hij zich bewust kenbaar maakt, of onbewust
verraadt, en daarnaast de duidingen die een ander ontwerpt om hem te
benaderen.
Zelden manifesteert de persoon zich door dingen, gelijk b.v. de primitief door
een stok of een pot, de ridder door een wapen en sommige mensen door een
'ex libris'; alleen  in het religieuze leven  is  het  nog wel gebruikelijk  zich
te   repraesenteren op heilige plaatsen door ex-voto's;   ook op belangrijke
plaatsen van tourisme laten velen graag hun namen achter. De meeste
manifestaties van 's mensen innerlijk leven geschieden onbewust door ge-
dragssymboliek: gebaren, stijl, schrift  enz.   die ook zowel toestanden,  hou-
dingen als acten verraden. Geschiedt dit bewust, dan is dit meestal mis-
leiding. Hoe ver dit echter onbewust gaat, blijkt wel uit de droomanalyse,
die ons de weg kan openen ook veel van het wakend gedrag te begrijpen.
De analytische methode heeft hier veel geopenbaard over de sexuele drang,
machtsdrang en vrijheidsdrang, nog zeer weinig over de oorspronkelijke
drift  van de geest: schoonheidsdrang, waarheidsdrang, zedelijkheidsdrang.
Misschien dat met voldoende attentie hiervoor, het psychodrama van
Moreno een goede techniek biedt. Het grote probleem wat deze onbewust
gestelde symboliek meebrengt, is wel dat deze symboliek 'geduid' moet wor-
den; dat de ander die uitingen als uitingen van het verborgen psychische moet
zien. Buiten de zeer beperkte kring der psychologen, is dit altijd een gebied
van tasten en voelen.
Nu staan aan het andere uiterste de symbolen die de geinteresseerde waar-
nemer ontwerpt om de persoon in zijn psychisch leven te benaderen en dit zijn
in de regel namen, kwalificaties, etiquetten die hij aan die persoon toekent
in gunstige of ongunstige zin. Deze zijn op een bijzondere wijze sociologisch
geconditionneerd, zoals wij in ons laatste hoofdstuk zullen zien.
De kennis van de ander is een zeer moeilijk vraagstuk. (1) Alleen   in  het

gemeenzaamheidsverschijnsel is een intuitieve kennis van elkaar mogelijk,
maar deze treedt als regel slechts  op in kleine kringen;  hier kan Moreno's
sociodrama voortreffelijk werken om inzicht in elkaar te krijgen. In de
andere wij-kringen is de interesse voor elkaar minder groot, veeleer gericht
op de groep. In de binding door gedeeltelijke zelfstandigheid echter, zowel
bij toenadering als venvijdering, bij oppositie als bij conflict is deze interesse
(1) De symbolieke kennis van de ander in de verschillende sociale kaders, wordt
uitgewerkt in Hoofdstuk V, vooral blz.  I 8#2 I o.
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voor elkaar groter, maar houdt men zich voor elkaar min of meer gesloten.
Daar ontstaat dus symbolische kennis van elkaar; maar omdat de houdingen
der personen zeer verschillend kunnen zijn, is het verstaan der symbolen
uitermate moeilijk. Emotionele en volontatieve uitingen kunnen als zuiver
intellectief geduid worden. Intellectieve uitingen kunnen als emotionele of
volontatieve geduid worden wegens verschillende houding. De methode der

introspectie en analogie aan eigen psychische houdingen is dus uiterst ge-
vaarlijk, omdat de toestanden der beide subjecten anders kunnen zijn. Voor-
alsnog zien wij als de best begaanbare weg in deze een sociologie van het
kennen van de ander, welke ons duidelijk kan maken welke houding de
kenner zelf heeft krachtens zijn toebehorendheid tot diverse groepen en
krachtens zijn sociologische verhouding tot die ander, en welke houding de
waargenomene bij zijn uitingen heeft krachtens zijn toebehorendheid tot zijn
groepen en tenslotte door de analyse van diens spel der sociale rollen,  (1)  om-
dat hierin een coEfficiEnt zit van diens originaliteit.

5· De tuaardesymboten
Geestelijke waarden spreken de mens aan en vragen om integratie in het
leven: schoonheid, zedelijkheid, recht, waarheid, sociaal leven, religie  zijn
niet alleen en allereerst ideeEn ter kennis en contemplatie, maar grootheden
die in het menselijk leven gerealiseerd moeten worden en aan dit leven zijn
menselijke zin verlenen. Zij worden dan ook, precies als waarde, waar-
genomen door de globale mens, niet alleen met de ratio, maar door de ratio
in dienst en onder invloed van het leven, waarin de mens de onfeilbare intuitie
heeft dat dit waarden zijn: zinverleners aan het leven. In hun volle rijkdom
worden zij door de mens zelden of nooit gevat, ofschoon heel zijn interesse er

naar uit gaat;  ook hier heeft de mens behoefte aan een sensibel steunpunt,
waarin en waarvan uit hij de waarden kan duiden.
Het meest uitgesproken en aansprekende symbool dat ons deze waarden
uitlevert, niet allereerst als idee voor de ratio maar als waarde voor het
leven,  is  die  mens,  die deze waarden beleeft, erdoor gegrepen  is: de kunste-

naar, voor wie schoonheid niet een stukje versiering is, maar een levens-

behoefte; de 'honnete hornme', de eerlijke, integere,   zich zelf beheersende,
innerlijk vrije mens; de rechter voor wie de gerechtigheid een obsessie is;
de geleerde, die onbevooroordeeld door belangen of opvattingen niets zoekt
dan de waarheid; de rechtvaardige, voor ieder beminnelijke   mens,   of   de
verdediger  van het vaderland; de heilige,  die  al het aardse loslaat  om  God
alleen en van ganser harte aan te hangen:  dat  zijn voor ons de belangrijkste
sensibele manifestaties van, middelen tot participatie aan de menselijke
waarden. In de theorie heerst nog altijd een grote scepsis tegenover het

(1)   Zie ons artikel: De theorie der sociale rollen  en der personages  in de sociologie
en het vraagstuk der persoonlijkheid, in Economie, Maart   I 95 I.
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rationele karakter der waarden. Als deze theoretici iets meer symbolisch
dachten, zou hun scepsis waarschijnlijk verdwijnen. Deze levende waarde-
symbolen zijn typisch globaal: zij openbaren en doen participeren, zijn theo-
retisch en pragmatisch - als voorbeelden -, zijn intellectief, volontatief en
emotioneel. Zij maken de waarde niet los uit het leven van de mens, die als
symbool geldt, zij worden door de mens in al zijn psychische functies waar-
genomen en het onderscheid tussen symbool - het leven - en het gesymbo-
liseerde - de waarde - wordt in het kennen niet gemaakt. Deze mensen
worden gezien als incarnaties van de waarde.
Zaaksymbolen worden hier dan ook in de regel afbeeldingen van zulke ideale
figuren: standbeelden, schilderingen, portretten, geplaatst langs wegen of in
gebouwen, speciaal die gebouwen bestemd voor kunst, wetenschap, religie,
enz.

Zeldzamer neemt men zijn toevlucht tot allegorische voorstellingen, die ons
zelfs minder direct aanspreken, omdat zij niet in het leven gevat zijn. Deze
zaak-symbolen worden echter direct meer intellectief, meer openbarend, dan
participerend en pragmatisch. Zeer pragmatisch en volontatief zijn daaren-
tegen weer de rechts-, zeden en politieke regels, waarover wij reeds spraken.
Dezer barridre-karakter wordt echter vergroot, omdat zij behalve als waarde-
bevatters tevens ervaren worden als machtsbevatters, omdat zij hetzij door een
organisatorische dwang, hetzij door een innerlijke sociale pressie opgelegd
worden. Dit kan zover gaan dat zij meer als symbolen van macht en dwang
dan als symbolen van waarden ervaren worden. Er werkt trouwens in onze
maatschappij nog een andere factor die de waarde-symboliek dezer regels
sterk verhindert. Het is b.v. een typisch streven van de moderne juridische
wetenschap - een streven dat eigen is aan de technische cultuur - de
regel alleen voorschrift, alleen bevel te doen zijn, en elke 'overweging', elk
waarde-appdl buiten de wet te sluiten. Dit doet de regel primeren op de
waarde, in plaats van haar een uitdrukking en een middel te doen zijn tot
gerechtigheid of tot het sociale welzijn der groep, waarvoor zij geldt. Daar-
mee wordt eigenlijk het symbolische waardekarakter der regel gedood. Doet
daarentegen de regel een beroep op de waardering, dient zij zich aan als
een middel tot opvoeding of als steun voor het vager waardegevoel, dan
wordt zij meer een norm die naar eigen, of naar rechters zedelijk-, rechts-
of politiek gewetensoordeel gevolgd wordt;   dan   doet de regel ook partici-
peren aan de waarde. Waarde-aanhang is nu eenmaal altijd iets spontaans,
iets van binnen uit. De spontaneiteit neigt altijd te rebelleren tegen iets wat
alleen maar van buitenaf komt en zo dreigt de plichtsformule, de opge-
drongen regeling, de politiemaatregel, wanneer zij geen aansluiting zoekt
bij het spontane waarderen, precies te vernietigen wat zij beoogt. De echte
waardesymbolen zijn hier dan ook de spontaan gegroeide of spontaan aan-
vaarde regels.
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6. De ideeensymboliek
Volledigheidshalve vermelden wij hier deze categorie nog. Er is in dit hoofd-

stuk, zowel in het eerste deel, als explicieter in het tweede deel voldoende
over uitgeweid om aan te tonen dat de diepere grond van het gebeuren zich
aan ons symbolisch openbaart in de verwoorde structuurbegrippen en
systemen.
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Het is merkwaardig dat de symboliek uooral de aandacht uan sociologen en
sociologisch geori2nteerde wijsgeren heeft getrokken. Ook logicisten en ken-
theoretici hebben er aandacht aan besteed, maar zij versmalden dan weer
het symboolbegrip tot dat van een leeg teken en hadden meestal geen oog
uoor het grote uraagstuk dat hen door de leuensechte symboliek gesteld
wordt:  het  onthullen en  uerbergen  tegelijk, noch uoor  de  eigen  wettelijkheid
van het significans en diens inutoed op het denken; slechts enkete behavio-
risten hadden aandacht uoor het sociale karakier van het significans, met
name als zij de taal bespraken. Gezien het psychisch karakter uan het sym-
boot had men meer belangstelling mogen uerwachten van de psychologen;
deze is nu beperkt gebleuen tot de psycho-analyse. Maar het is euenzeer
merkwaardig dat deze Tichting in de psychologie reeds onder leiding uan
Adler en Jung, maar uooral in Amerika, sterk de sociologische kant uit ont-
wikkelde: het symbool blijkt immers in sterke mate een sociaal karakter te
bezitten, in die zin dat het van de groep is en stamt.

     Het symbool - dit

is duidelijk - is een verschijnsel van het psychisch leven,
zowel van het kenleven, het volontatief- als het emotioneel leven. Los van
het psychische kunnen er dingen, gebaren, personen bestaan, maar hun sym-
bolisch karakter verkrijgen deze pas van en tegenover de psychische functies.
Zij zijn tegelijkertijd maaksels van en middelen voor de mens om tot de
achtergronden van het zijn en gebeuren door te dringen. Zelf zijn zij, ook als
het voorwerpen buiten de mens zijn, geheel van het psychische doordrenkt. De
aard en de werking der symboliek kunnen ons daarom ook iets over het
psychische leven zelf leren.

Er is een tijd geweest dat men alle psychisch leven uitsluitend individueel achtte
en er alleen een individuele psychologie bestond. Momenteel onderscheidt men een
individuele psychologie, die vooral het psychisch leven bestudeert zoals het geenca-
dreerd wordt door het biologische, en een sociale psychologie, die het psychisch leven
binnen de verschillende sociale kaders beschouwt. Soms wordt de laatste beperkt tot
interpersonal relations' (Amerikaanse richting), soms wordt hiernaast nog een plaats
erkend voor een 'collectieve psychologie' (Franse richting). Het grote verschil tussen
deze richtingen bestaat hierin dat voor de Amerikaanse richting het psychische zelfaltijd individueel blijft, terwijl de Franse aanneemt dat dit zelf collectieve karakter-
trekken kan krijgen door een onderlinge identificatie der personen op een bepaald
punt, welke eigen, nieuwe verschijnselen oproept. Dit laatste standpunt hebben wij
reeds in het eerste hoofdstuk, sprekend over het wij-verschijnsel, verdedigd.

Men kan dit vraagstuk ook vanuit de symbolen als psychische verschijnselen
benaderen. Zij blijken immers collectief van aard en van oorsprong.
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I. COLLECTIEVE AARD DER SYMBOLEN

Allereerst zij erkend dat het zuiver individueel symbool bestaanbaar is. Het
is mogelijk dat een persoon, die een nieuw idee, een nieuwe waarde ontdekt,
of een nicuwe psychische achtergrond van het gebeuren, ook al is dit hem
nog niet geheel duidelijk, tevens een nieuw uitdrukkingsmiddel ontwerpt dat
hem in staat stelt de diepere zin verder te onderzoeken en in zijn leven op te
nemen. De symbolische kunstrichting, de wetenschapsmensen die nieuwe
concepten en woorden ontwerpen om het dieper gebeuren te kunnen duiden
en de pathologische symboliek ( fetichisme, terminologie van schizophrenen),
leveren overtuigende bewijzen voor dergelijke, zuiver individuele symbolen.
Maar deze hebben dan ook, zolang zij niet gesocialiseerd zijn, uitsluitend
gelding voor de personen in kwestie.
Het is evenwel duidelijk dat dit uitzonderingen zijn en dat zij leiden tot
opsluiting van het individu in zichzelf, m.a.w. het gevaar voor pathologische
verschijnselen in zich dragen en daardoor noch individueel, noch sociaal
nuttig worden, als zij dit individuele stadium niet te boven komen. Verreweg
de meeste symbolen  zijn op dubbele wijze sociaal: zij worden ons allereerst
van buiten af aangeleerd, toegevoerd, zowel naar hun tekengestalte als naar
hun  diepere  zin,  die zij verhullen en onthullen; ten tweede: zij richten  zich
zeer vaak niet allereerst tot de individuen, maar tot groepen als zodanig. Dit

laatste is al zeer duidelijk wanneer het symbolen zijn van het groepsleven
zelf, zoals b.v. de vlag, het insigne, de gezagspersoon, de stichter; of van
groepsfuncties en maatschappelijke standen, zoals uniformen of symbolische
gedragswijzen, of wanneer zij middelen zijn om het persoonlijk handelen in de
groep te integreren, zoals de gedragsregels. En zelfs wanneer symbolen zich
rechtstreeks tot personen schijnen te richten, zoals wellevendheidsgesties of
structuurconcepten, dan blijkt dat zij hun inhoud tegelijk aan de omgeving
manifesteren, zelfs in die mate dat men in het bijzijn van anderen zich soms
beleefder hoort te gedragen of zich duidelijker hoort uit te drukken, dan
men wellicht zonder deze omgeving zou behoren te doen. De meeste sym-
bolen blijken te zijn van een collectiviteit en voor een collectiviteit en slechts
voor de personen binnen de collectiviteit.
Wanneer men nu afziet van de genetische verklaring en alleen deze sociale
aard beziet, zou men tot verklaring hiervan een drietal hypothesen op kun- [
nen  stellen: de symbolen zijn parallelle, maar elkaar gelijkende individuele f
verschijnselen, het zijn interindividuele of het zijn collectieve verschijnselen. i
De veronderstelling der parallelle, elkaar gelijkende verschijnselen is echter I
geen verklaring, want zij laat volkomen in het duister waarom zij gelijkend
zouden zijn bij de verschillende individuen van een groep, daar deze indivi-
duen toch ook in veel opzichten van elkaar verschillen. Men kan toch de pa-
ralleliteit niet uit de divergentie verklaren. De interindividuele verklaring,
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zoals zij in de Amerikaanse sociale psychologie opgeld doet, gaat uit van de
onderlinge aanpassing van de personen aan elkaar, vooral van de kinderen
aan de opvoeders en verklaart aldus de overname en overdracht van gene-
ratie op generatie. Dit is meer een genetische verklaring hoe het individu tot
het bezit van zijn symbolen komt, dan een verklaring van de sociale aard
der symbolen zelf. Maar dan is de verklaring nog onvoldoende. Ook de
verschillende leeftijdsgroepen hebben immers hun eigen symbolen, zoals alle
groepen en zoals elke globale cultuurgroep. Zij moeten in de groep ali
sociaal verschijnsel bestaan voordat zij overgedragen kunnen worden;  het  is
onmogelijk dat zij in de interpersoonlijke verhoudingen gebruikt kunnen
worden, als zij niet reeds gemeenschappelijk bezit zijn. Zij zijn voor deze
verhoudingen een 'gegeven' en blijven onverstaanbaar in het verkeer, zo zij,
en zolang zij, zuiver persoonlijk zijn.
Als wij nu concluderen dat deze symbolen dus collectieve, d.w.z. oorspron-
kelijk sociale verschijnselen zijn, dan wil dit niet zeggen dat zij niet indivi-
dueel en niet interpersoonlijk zijn. Er zijn geen drie onafhankelijke typen
van psychen. Met dit te beweren zou men in de fout van Durkheim vallen,
die aan het einde van zijn wetenschappelijke loopbaan het collectieve be-
wustzijn boven en tegenover het individuele bewustzijn stelde. Het collectief
psychisch verschijnsel is niet anders dan een onderlinge penetratie, een
wederziidse identificatie der individuele psychen, die van aard intentioneel
zijn,  zowel  in hun ke functie als  in hun volontatieve en emotionele functies;
intentioneel, d.w.z. uitgaande naar het andere, dynamisch naar buiten ge-
richt, en wel niet alleen naar objecten, maar allereerst naar zijn medemensen
om zich daarmee te verenigen. Deze vereniging is er dan niet als een van
afgesloten gehelen, maar een van voor elkaar openstaande gehelen, zodat er
een gezamenlijk kennen, voelen en willen ontstaat. En juist in en door deze
gezamenlijkheid ontstaan nieuwe verschijnselen, die slechts in de individuen
komen door en vanuit hun vereniging. Zonder de individuen is er geen
penetratie van personen mogelijk, zonder de onderlinge psychische door-
dringen missen de personen hun psychische voeding. Durkheim zegt hier-
van:

'En s'agr6geant, en se p6n6trant, en se fusionnant les lInes individuelles donnent
naissance A un Btre, psychique si l'on veut, mais qui constitute une individualitd psy-
chique d'un genre nouveau. (Hierbij plaatst  hij de volgende noot: Voild   dans   quel
sens et pour quelles raisons on peut parler d'une conscience collective distincte des
consciences individuelles. Pour justifier cette distinction it n'est pas nicessaire d'hy-
postasier la premure, elle est quelque chose de sptcial et doit Btre d6sign6e par un
terme sp6cial, simplement parce que tes  tats qui la constituent, diff6rent sp6cifique-
ment   de   ceux qui constituent les consciences particuli&res.) Le groupe pense,   sent,
agit tout autrement, que ne feraient ses membres, s'its itaient isol,is: (1)
De fout die Durkheim hier maakt, is dat hij eigenlijk veronderstelt dat er in eeti

(1)   Em. Durkheim: R8gles de la m6thode sociologique. Paris, Alcan,  1901, blz.  I 25 vlg.
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maatschappij maar 66n conscience collective is. (1) Als dit waar was, zou men zich af
kunnen vragen of de individuen, indien zij geisoleerd zouden zijn, wel iets zouden
kunnen denken, willen en voelen - anders tenminste dan zuiver organisch. In feite
leeft de mens in tal van groepen en geisoleerd uit de ene groep is het individu nog
niet volkomen geisoleerd. Binnen de groepen behoort hij tot tal van wij-kringen. Er
zijn dus vele centra voor penetratie der persoonlijke psychen, aan geen enkele geeft
hij zich geheel en al, maar elk van hen voedt de daartoe behorende personen. Zelfs
als men een individu isoleert, kan men hem slechts lichamelijk isoleren, psychisch
vindt men dan altijd nog een indiVidu, reeds gevoed in de verschillende groepen en
kringen.

De meeste symbolen nu, zo zagen wij, zijn collectief van aard, zijn primair
gezamenlijk bezit en worden dan door de personen in hun individueel psy-
chisch leven geintegreerd vanuit dit gezamenlijk bezit. Dit heeft een zeer
belangrijke consequentie.
Hoewel de bron van alle psychisch leven - ook het interindividuele en het
collectieve - in de persoonlijke zielen is gelegen, zodat dus alle kennen,
willen en voelen van hen uitgaat, worden deze vitale functies in hun func-
tionnering zelf, gericht en geleid door de collectieve symbolen, wanneer zij in
contact treden met de diepere zin van het leven en het gebeuren. Het denken
wordt gericht door de begrippenapparaten en uitdrukkingen, zoals zij in de
groepen of kringen leven, het gewone kennen, d.w.z. het waarnemen van
geestelijke, psychische en stoffelijke werkelijkheden, door alle andere sym-
bolen. Het willen, dat de richting geeft aan het leven, wordt zelf gericht
door de collectieve, vooral de spontaan aanvaarde, rechts-, zeden- en poli-
tieke regels, het gewone begeren en het volgen hiervan weer door alle andere
symbolen. Het emotionele leven, in zover dit een reageren is op een ver-
borgen zin en betekenis, volgt in de regel het gewone kennen en is daar-
door gelieerd aan de symbolen. In deze collectieve symbolen vindt de mens
die zelf over de oorspronkelijke bron van het psychisch leven beschikt, zijn on-
misbare bruggen, zijn wegwijzers om naar de diepere zin en achtergrond
te geraken. Zonder deze was hij het spoor bijster. Maar het is tevens zijn
beperking, want het collectief karakter der symbolen garandeert geenszins
hun onfeilbaarheid. Er bestaat wel in elke groep een zeer merkwaardig
geloof aan de onfeilbaarheid der eigen symboliek, en elke collectiviteit ver-
biedt de twijfel hieraan en elke ketterij hiertegen, maar rationeel is deze
onfeilbaarheid niet te gronden. Het is echter een normaal verschijnsel dat de
mens die alleen door de symbolen tot de diepere zin der dingen kwam, op
een gegeven moment hun barridrekarakter aanvoelt en de symbolen moet
gaan overwinnen om de diepere werkelijkheid - de ideeEn, de waarden, de
psychische achtergronden - 'van aanschijn tot aanschijn' te aanschouwen.

(1)  Dit is o.i. ook het enig steekhoudende argument door Simon Deploige (Le conflit
de  la  morale  et  de la Sociologie, Louvain,  1 9 I I,  blz.   1 8 8  en  vlg. ) tegen de theorie  der
'conscience collective' van Durkheim ingebracht.
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Maar op hetzelfde ogenblik is hij, met betrekking tot dit onderwerp, ge-
isoleerd. Als hij het contact met anderen herneemt, zal hij of terug moeten
vallen op de oude symbolen, die dan voor hem een andere of nog diepere
zin hebben gekregen, maar welke niet collectief zijnde, ook niet mededeel-
baar zijn, ofwel hij zal nieuwe symbolen moeten ontwerpen en de weg zien
te vinden dezen tot een collectief bezit te maken.

II. COLLECTIEVE OORSPRONG DER SYMBOLEN

Als wij nu niet de aard zelf, maar de genese der symbolen gaan beschouwen,
schijnt de oplossing  toch  een meer individualistische te moeten  zijn ! Nieuwe
symbolen schijnen altijd van strikt persoonlijke oorsprong. Voor de zaken-
symbolen hebben wij b.v. onderscheiden de natuurlijke symbolen en de
geconstrueerde symbolen, maar construeren   doet toch altijd het individu !
Als een stichter of het gezag een symbool van de groep of het groepswelzijn
is, dan werd hij dat toch door een persoonlijke daad. Als poEzie een symbo-
lisch gebruik van de taal is, dan is deze toch weI hoogst persoonlijk. De
politieke, rechts- en zedenregels zijn toch precies als regels door personen ont-
worpen. De symbolische concepten zijn door individuele geleerden gekozen
en vastgesteld. Als hier van collectieve oorsprong sprake zou zijn, schijnt dit
optisch bedrog, omdat de persoonlijke schepper wellicht onbekend is en het
feit vanaf onze historische gezichtseinder collectief  is !
Uiteraard zijn de zuiver individuele symbolen, tot uitsluitend individueel
gebruik bestemd, vooral in pathologische gevallen, ook van individuele oor-
sprong. Zelfs al zou dan, wat vaak gebeurt, het symbolisch teken uit het onder-
ling verkeer zijn overgenomen, dan is er toch weer een geheel individuele zin-
geving mee verbonden, zodat zij dan zelfs eerder tot verwarring en misver-
staan leiden, dan tot begrip. De eigenlijke vraag die zich dan ook voor ons
stelt, is die naar de oorsprong der gewone, der collectieve symbolen.

a) De Elite-massatheorie
Dat ook de collectieve symbolen tenslotte een individuele oorsprong hebben en uit-
eindelijk dus uit de individuen verklaard moeten worden, is een stelling die ten
grondslag ligt aan de 61ite-massatheorie. De suppositie is hier immers dat al het nieuwe,
al het oorspronkelijke van de individuen komt en men tracht dan te verklaren hoe dit
oorspronkelijk individuele tenslotte zijn collectief karakter verkrijgt. Dit geschiedt dan
doordat de andere individuen in grote getale hetzij langs de  weg der imitatie (Tarde),
hetzij   door een soort kudde-instinct   (Le Bon), hetzij door uiterlijke dwang, hetzij
door een spontane, massale aanhang de v66rgaande 61ite volgen. Deze spontane, massale
aanhang wordt soms weer individueel verklaard, zodat het collectief karakter der
individuele keuzen slechts een optisch bedrog is (Mc Dougall in zijn 'Group-mind'
voor de crowd), soms als een werkelijk collectief verschijnsel gezien, maar zonder nadere
verklaring gelaten (Hauriou).
Ongetwijfeld heeft Maurice Hauriou deze theorie het meest genuanceerd en het best
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verantwoord voorgedragen. (1) Hij onderscheidt allereerst eeti veelsoortige Elite naar
de wijze waarop  zij de massa beinvloeden:  zij die beinvloeden  door hun intellectuele
competentie, die dus nieuwe ideeEn en waarden ontdekken en er de practische aspec-
ten van weten  voor te dragen;  zij die beinvloeden  via hun overwicht  dat zij putten
uit het vertrouwen der anderen,  dus via persoonlijke autoriteit; tenslotte   zij   die  hun
invloeden via de macht, doordat de eisen der ideeen en waarden ook tegenover een niet
spontane aanhang weten door te zetten. Het zou interessant zijn te horen of Hauriou
hiertegenover  ook drie typen van massa wilde stellen: een intellectuele, een vertrou-
wende en een onderworpen massa. Dit zou ongetwijfeld de theorie nog meer genuan-
ceerd hebben en de massa minder homogeen hebben voorgesteld, dan hij nu detd.
Men zou dan allerhande, elkaar overlappende 'massa's' te zien krijgen. Het originele
van Hauriou in zijn theorie over de massa, is evenwel dat hij deze niet als een zuivere
passieve, door wie dan ook en hoe-dan-ook kneedbare massa zag, noch als een zuiver
instinctmatig actieve massa in de opvattingen van Le Bon, maar als een groepering
die met positieve, opbouwende krachten behept is of kan zijn. Zij heeft niet alleen
de macht zich al dan niet te onderwerpen, dus de 61ite al dan niet te aanvaarden,
maar zelfs een 'pouvoir d'aspiration'; zij  kan een zekere rijpheid voor, een drang naar
de idee of de waarde vertonen en op deze wijze stuwer der 61ite worden.
Deze laatste opmerking lijkt ons van grote waarde, maar tevens een bres in de alge-
mene geldendheid van de theorie 61ite-massa. Wanneer het de massa is die aspireert
naar het ideaal, dit dus op ongeformuleerde en onbelichaamde wijze reeds bezit, dan
vraagt zij van de 61ite niets anders meer dan de formule en gestalte en als de 61ite
hiertoe geprest moet worden door druk van onder af, dan vraagt men zich af wie
Elite en wie massa is. En dit feit is geen fictie. Men vindt het op allerhande terreinen.
De dogmageschiedenis der katholieke kerk kent het feit dat de volksdevotie vaak voor
is op de formulering der theologen en pressie op de officiEle theologie uitoefent, maar
al te goed. Het wezen der grote revoluties in Europa, waarvan de staatkundige revo-
luties slechts laatste manifestaties waren - men zie de Franse en de bolsjewistische
revoluties - heeft zich voltrokken allereerst in de z.g. massa, eerst later bij de z.g.
61ite.

Hetgeen trouwens deze theorie haast onbruikbaar maakt, zijn de woorden die ze
gebruikt. Het woord massa heeft in de korte loop der geschiedenis der sociologie al
een zevental betekenissen opgelopen.  (2)   Om op concreet gebied te blijven: waren  de
Parijse salons,  waar de Franse revolutie tenslotte uitgebroed is: Elite, of waren   zij
massa en Rousseau en Diderot de Elite?  Was de Russische intelligentsia, deze rumoe-
rige studenten en popezonen, massa of Elite ?
De grootste fout in deze theorie, zoals zij tot nu toe ontwikkeld is, lijkt ons wel dat
zij de indruk wekt alsof de maatschappij een ongedifferentieerde grootheid voorstelt
met geen andere structurering dan deze Elite-massa verhouding. In werkelijkheid
bestaat daarentegen de maatschappij uit tal van elkaar doordringende, concurrerende,

(1)    Zie   J. A. Schellekes,   o.p.:   De   leer der institutie   bij M. Hauriou. Proefschrift
Nijmegen,  1945, biz.  62  vlg. De betiteling  van dit onderdeel 'De individuele krachten
van de 61ite en de massa' lijkt ons niet geheel juist Hauriou's gedachten weer te geven.
I)eze spreekt van subjectieve krachten. Dcze zijn voor de Elite individueel, want
verdwijnen met hen. Voor de massa echter is de kracht duurzaam, subjectief, maar
boven-individueel.
(2)  Massa of massamens als  I) de grote hoop, 2) de gemiddelde mens naar de curve
van Gauss,  3) de agressieve, revolutionnaire massa,  4) als sociaal type zonder persoon-
lijkheidscultuur,   5) de emotionele menigte ( toeschouwers  op een voetbalveld),  6)   de
passieve massa tegenover de actieve Elite, 7) massa als sociabiliteitsvorm.
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overlappende groepen, die naar binnen weer uit tal van kringen kunnen bestaan en
waarbinnen men weer op honderden manieren gebonden kan zijn. Het sociale leven
is zeker niet eenvoudiger gestructureerd dan de materie, bestaande uit zijn elementen,
moleculen, atomen, conen en protonen en de talloze manieren waarop deze alle 66n
materie uit kunnen maken. Wil dus deze theorie iets te betekenen hebben, dan zal
zij met deze kaders rekening moeten houden en direct moeten accepteren dat dezelfde
persoon in de ene groep Elite en in de andere groepering z.g. massa zal zijn, dat de
6ne groep tegenover de andere groep 61ite en massa kan zijn.
Een andere niet minder ernstige vergissing schijnt ons in deze theorie te steken,
doordat zij de indruk wekt (het schijnt hier inderdaad meer te gaan om verzwegen
veronderstellingen, dan dat men de auteurs op zulk een radicale uitspraak betrapt)
dat de Elite een soort boven-sociale wezens zijn, die de maatschappij voeden, zonder
door haar gevoed te worden; zulks  met een zekere appreciatie  of de maatschappij
zou  zijn het oppervlakkige ik tegenover het diepere m (Kierkegaard), Monsieur  Tout
le Monde tegenover het authentieke ik (Bergson in zijn Donn6es imm6diates de la
Conscience.   (1)    Men kan moeilijk   aan de indruk ontkomen   dat het begrippenpaar
61ite-massa ook een appreciatie insluit, en wel alsof de 61ite de mensen zijn die leven
uit dit diepere, authentieke ik, tegenover de oppervlakkige mensen, die de maat-
schappij uitmaken. Welnu, niets lijkt ons valser dan de indeling der mensen in sociale
en supersociale wezens. Is er 66n mens die niet in heel zijn aard en karakter gevolg
is van meerdere oorzakenvelden: biologische, geologische, sociale En persoonlijke ?
Niemand is uitsluitend hereditair bepaald, niemand door het klimaat alleen gecon-
stitueerd, niemand is zich zelf geworden enkel en alleen door vrije zelfstandige opbouw
van zijn persoonlijkheid. Met al deze oorzaken en zelfs reeds in deze oorzaken werkt
ook de sociale werkelijkheid: zijn cultuurwereld, zijn milieus, zijn medemensen,  op
hem in. Niet uitsluitend, maar wel helemaal is de mens resultaat van de maatschappij
of hij nu 61ite of massa geheten wordt. Er kan slechts verschil zijn in de krachten-
hiErarchie waarin de vier factoren samenwerken.
Het wil ons derhalve voorkomen dat de 61ite-massa theorie een vals licht werpt op
geheel het sociale leven. Natuurlijk steekt er een element van waarheid in. In de
onderlinge dependentie der personen binnen de kringen en van de personen en
kringen binnen de groepen en van de groepen binnen de totale maatschappij oefent
de een een sterkere invloed uit op de ander, dan de ander op de ene, maar nog geldt
dit altijd slechts binnen bepaalde kaders en met betrekking tot bepaalde levens-
gebieden. Deze sterkere invloed kan een intellectueel, een charismatisch of emo-
tioneel, of een machtsovenvicht zijn. De oorsprong ervan is zeer duister. Onder-
zoekingen naar het waarom van een invloedsoverwicht hebben tot nu toe slechts
tot schijnbaar zeer accessoire oorzaken geleid, zoals een mooic stem, physieke ver-
schijning  en  dgl.   (2)
De sociometrische tests van Moreno leiden niet tot het vinden van een oorzaak. Geen
enkcl onderzoek heeft tot nu toe de hypothese ener zuiver collectieve oorzaak voor
de invloedsdifferentiatie binnen het geheel onder ogen gezien; zelfs heeft  men  vaak
uitgesproken 'contraintes et pressions sociales' (Durkheim) tot zuiver individueel

(1) Bergson heeft zijn appreciatie van het sociale leven nogal gewijzigd in de loop
van zijn geschriften. Was zij in zijn 'Donn6es imm6diates' sterk negatief, in zijn
'Evolution crEatrice' is zij sterk positief, bijna gevaarlijk positief. In zijn 'Causes du
Rire' weet hij in het sociale leven het diepere en oppervlakkige te onderscheiden, omin zijn 'Deux sources' vol ontgoocheling tot zijn negatieve houding tegenover de
sociale werkelijkheid terug te keren.
(2) Zie Kimbal Young: Social Psychology, Londen x948, biz. 229.
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overwicht willen herleiden. Het feit is echter, dat er zowel een collectief, als binnen de
sociale kaders, een individueel overwicht bestaat. Het Elite-massaschema is echter te een-
voudig, te leugenachtig en terminologisch te onzeker om daarmee deze zeer gecom-
pliceerde werkelijkheid te ontleden.
Deze 61ite-massatheorie, zoals deze tot op heden is voorgesteld, lijkt ons dan ook
onhoudbaar. En toch is er een stuk sociale werkelijkheid, dat wellicht met dit schema
geduid kan worden, en waarbij genoemde bezwaren niet gelden.
Herinneren wij ons, hoe wij ter analyse van het totale sociale leven drie waar-  
nemingsschalen hebben opgesteld: de mikrosociologische, de differentieel- of groep-   1
sociologische en de makrosociologische. Op elk dezer schalen kan men feiten obser- i

veren, die men op de andere waarnemingsschalen niet erkent.
Beschouwt men de innerlijke structurering der groepen, vooral op het niveau van de
gezamenlijke waarde-aanhang - dan vindt men daar als algemeen schema, waarmee
deze   kristallisatie te duiden  is:   kern en aanhang, terwijl  men deze aanhang  moet
onderscheiden in begeesterden, overtuigden en meelopers. Wij komen hier in den
brede op terug. (1)
Beschouwt men de samenleving van makro-sociologisch standpunt, waar men cultuur-
werelden en makrogroepen (naar de verschillende niveau's van 66n makrogroep staat-
maatschappij-natie-volk genoemd) ziet verschijnen,   dan   kan   men  in de makrogroep
onderscheiden: het structureel aspect   of de opbouw der groepen   en het cultureel
aspect of de opvattingen inzake de totaliteit der geldende waarden. Deze laatste
doordringen natuurlijk ook de gewone groepen en moeten zelfs de mentale integratie
der groepen in een makrogroep bewerken, maar zij zijn niet van de groepen als
zodanig, die van aard partieel zijn. Welnu het Elite-massa schema plaatst zich dan in
dit cultureel aspect en is derhalve geen structuurbeginsel. Elite zijn dan zij, die
persoonlijk doorgedrongen zijn tot deze waardencosmos en deze in zijn geheel zelf-
standig geintegreerd hebben vanuit de makrocultuur. De massa - en wij hebben er
geen bezwaar tegen dat dit woord op een andere waarnemingsschaal een andere
betekenis krijgt  (2)  - moet men hier dan toch ook weer in twee klassen onderscheiden:
zij, die deze waardencosmos slechts collectief beleven, maar hem buiten de collectieve
beleving, persoonlijk, of beter in hun speciale groepen, weer verliezen, die derhalve
deze totaliteit van waarden niet persoonlijk geintegreerd hebben, en anderzijds zij die
ook collectief niet tot een werkelijke waardebeleving komen, maar slechts de ge-
woonten, praktijken, vormen en modellen uit de makrocultuur overnemen.

Na deze uitweiding over de traditionele 61ite-massatheorie en onze eigen
correctie hierop, moeten wij, helaas, vaststellen dat ook deze gewijzigde
opvatting over het kristallisatieproces in de groepen en het Elite-massa-ver-
schijnsel in de makrocultuur niet geschikt is voor de verklaring van de oor-
sprong der symbolen. Zoals wij onder zullen vaststellen, treden hier de
wekkers van ideeEn of waarden, of degenen die een bepaald teken voorhou-
den, in de groep op, tenvijl de groep als geheel half-, on- of onderbewust het
teken aangrijpt als symbool van hun latente waarderingen. Dit proces is
zo diffuus, dat het zeker niet door het kristallisatieproces beschreven kan

(1)   Zie onder Hoofdstuk V, blz.  195.  Zie ook ons artikel in Kultuurleven,  Mei  1952:
'Het kristallisatieproces in de samenleving', en de bemerking van drs Walgrave daarbij
gemaakt.
(2)  Microsociologisch is 'massa' immers voor ons een bindingsvorm.
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worden; het speelt zich daarvoor  te  veel  in de onbewuste regionen  af.  An-
derzijds tonen de feiten wel overduidelijk, dat ook wanneer de wekkers van
waarden of de ontwerpers der tekens aangewezen kunnen worden, zij aller-
minst samenvallen met de 61ite in bovenstaande zin. De meest succesvolle

figuren zijn hier juist degenen die hun persoonlijkheid het sterkst identifi-
ceren met de groep tot in deze onbewuste lagen, en die dus het meest aan

bewustzijnsverenging lijden.

b) Het collectieve element in het ontstaan der symbolen
Met de afwijzing van de dlite-massatheorie is echter de vraag zelf niet
opgelost. Het symbool is een gecompliceerd verschijnsel. Om zijn genese te
verklaren moet men onderscheiden:I) de oorsprong der waarneming van de
diepere zin, dus van de ideeEn, waarden, de psychische achtergrond of
ondergrond,  2) de oorsprong van dit bepaald teken: het kleed, de tekening,
het beeld, de persoon, het woord, de regel en 3) tenslotte de oorsprong van
dit teken als sociaal voermiddel. Nu is het wel duidelijk dat de oorsprong
van het teken als voermiddet in de sociale omgang slechts collectief kan zijn,
slechts door gemeenschappelijke aanvaarding tot voermiddel worden kan,
anders is ook iedere interpersoonlijke communicatie hierin onmogelijk. Maar
hieraan gaat vooraf de gecombineerde aanvaarding van deze bepaalde
waarde en van dit bepaald teken voor die waarde. Deze aanvaarding moet
inderdaad gecombineerd geschieden, want, zoals wij reeds eerder zeiden, is

het teken in zijn formele gestalte slechts tegelijk met het betekende te ver-
staan. Er is hier geen voor en na, geen oorzaak en gevolg, maar een ver-
houding van gestalte en inhoud, al ligt er tussen beide een zekere distantie.
Wanneer dus het teken collectief van aard is, moet derhalve ook het inzicht
in de diepere zin collectief van aard zijn, anders blijft het teken in de
omgang voos. Daarom blijft ook altijd het symbool beperkt tot de groep,
die een gezamenlijk bezit, een gezamenlijk verstaan van dit symbool heeft,
hetgeen niet alleen een som van individuele inzichten is, maar bovendien
een onderling van elkaar zeker zijn dat men een gelijk inzicht heeft. Deze
zekerheid hierover wordt dan ook niet bij tasten en zoeken verkregen, maar
precies in de eenheid, de psychische penetratie, die men beleeft, ervaren.
Symbolen gelden dan ook slechts voor ingewijden. En wanneer een vreemde
ingeleid wordt in een nieuwe groep, dan volstaat men ook niet met hem
de daarin levende symbolen  'even  uit te leggen'; zij blijven hem vreemd
aandoen, totdat hij persoonlijk in de groep is ingegroeid, meeleeft met hun
eigen waarden en opvattingen en psychische achtergronden. Dan pas gaan
hem de symbolen 'spreken', wordt het uiterlijk teken hem een uitgangspunt
om de diepere zin meer te gaan begrijpen en er aan deel te hebben.
Maar de eigenlijke vraag blijft voor ons de wording van dit collectief inzicht.
Wordt dit niet altijd bijgebracht door leidende figuren, door een professor
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ten overstaan van zijn leerlingen, door de sociaal-psychologische propaganda
ten overstaan van groepen, waarvan de mensen op een afstand van elkaar
leven ? Niemand kan ontkennen  dat  de  ene  mens de andere een persoonlijk
inzicht bij kan brengen, maar het gaat hier om het inzicht dat ten grondslag
ligt aan de sociaal-aanvaarde symbolen. Hoe ontstaat dit?
Bezien wij daartoe de propagandamethode, omdat hier nog op de meest
bewuste wijze ideeEn, waarden of houdingen gewekt worden. Door indivi-
duen of kringen geleid, bestaat deze nooit in het introduceren van iets vol-
komen nieuws, maar deels in het 'wekken', in het naar voren halen van wat
er reeds in de collectiviteit 'sluimert', wat reeds min of meer latent aanwezig
is en deels in het terugdringen van andere eveneens sluimerend aanwezige
inzichten. M.a.w. de propagandist speelt op het onbewuste en het onder-
bewuste van het 'wij'. Hij maakt sommige opvattingen bewust en deze zelf
verdringen de daarmee strijdende opvattingen, die ook reeds leefden in de
collectiviteit. En niet alleen kan hij als propagandist slechts slagen in zoverre
hij 'aanslaat' op wat er leeft in de collectiviteit, maar voor zijn succes is ook
vereist dat hij er zelf in leeft, dat hij aangevoeld wordt als een van het wij.
Een propagandist wordt door het feit dat hij als buitenstaander optreedt,
vaak reeds afgewezen; de mogelijkheid van beinvloeding der 'massa' wordt
te niet gedaan als hij zich als 'Elite' tegenover hen plaatst. Alleen binnen
de collectiviteit en aansluitend op de daar sluimerende opvattingen en
bovendien met versterking der onderlinge band is een sterke beinvloeding
van een persoon op een collectiviteit mogelijk. Het enorme succes der Nazi-
propaganda  van   I 930  tot   I 945  en het 6chec der Amerikaanse propaganda
in het Duitsland van  na  I 945, welke nochtans gevoerd  werd  naar de Ameri-
kaanse handboeken van sociale psychologie over de vorming der 'publieke
opinie', zijn ddir, om deze fundamentele regels der beinvloeding van de
sociale regels te staven. De Amerikanen hadden immers geen oog voor een
eigen collectief leven van een volk, slechts voor interpersonal-relations'. Het  ,
blijkt dus dat in de vorming der collectieve waarde-oordelen, de persoon
wel zijn deel heeft, maar anderzijds deze collectieve opvattingen oorspron-
kelijk sociaal zijn, echter vaak on- of onderbewust, en de persoon - verbon-
den met de collectiviteit, als een van hen - kan dan het onbewuste bewust
maken, waarna dit bewust gewordene weer andere collectieve opvattingen
kan verdringen. 8

Het klinkt wellicht vreemd dat wij niet alleen spreken van een collectief psychisch leven,
dus van een oorspronkelijk wij-verschijnsel, ontstaan uit een gedeeltelijke, maar natuur-
noodwendige incenvloeiing van de individueel psychische levens, maar bovendien van
cen onbewust en onderbewust collectief psychisch leven. (1) Toch blijken de feiten dit

( 1)    Dit collectief onderbewuste  is het sterkste geponeerd  door Jung   (zie b.v. Psycholo-
gische typen, Servire,   I 947,  blz.    I 59) .   Zo  ver  als  hij gaat, wanneer hij beweert,   dat
de algemene psychische grondstructuur der mensen het collectief onderbewuste uit-
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duidelijk te bevestigen. Laten wij slechts enkele voorbeelden spreken. Het socialisme
van  v66r  1914  was  naar het scheen  in  hart en nieren internationaal. De oorlog breekt
uit en zowel de Franse als de Duitse socialisten blijken niet alleen in hart en nieren
nationaal, maar zelfs veel meer nationalistisch dan de liberale bourgeois daar ooit ge-
weest was. Juist het verdrongen nationalisme werd een der grootste dynamische krachten
in  de  oorlog !  Hoe  wil men  in het Frankrijk  dat zijn vierde republiek  aan het verslijten
is, de fanatieke verdediging van het laicisme en het algemene anticlericalisme, de
steeds herhaalde en holle verheerlijking der 'Republiek' en der 'republikeinse deugden'
verklaren, zonder rekening te houden met de stecds weer onderdrukte, hogere waar-
dering van het glorietijdperk der Fransen:  de tijd der grote koningen en van Napoleon ?
Hoe wil men de arbeidersbeweging en haar uitingen begrijpen als men geen rekening
houdt  met de reacties tegen hun eigen collectieve minderwaardigheidsgevoel?  (1)    Men
kan de mentaliteit van een volk, ren stand of eeh groep, en vooral de vaak zo plotselinge
erupties in de geschiedenis nooit verklaren als men geen rekening houdt met de collec-
tieve onbewuste en verdrongen elementen. Er blijken zowel onbewuste of halfbewuste
'wij's' te bestaan, als dat er in het bewuste wij elementen kunnen steken, inhouden,
die wij onszelf niet bewust zijn, niet bewust kunnen of niet willen worden. En er is een
vrijwel onfeilbaar criterium om deze on- of onderbewuste psychische mentaliteit te
hervinden:  als een buitenstaander aan de symbolen van deze mentaliteit raakt,  ook  al
gaan zij zelf achteloos aan de symbolen voorbij: om op de voorbeelden van zoEven terug
te  komen:  als het staatshoofd  of  de vlag beledigd  of de grenzen geschonden worden;
als men in Frankrijk zou spotten met de koningen van het Ancien R6gime of Napoleon
met Hitler vergelijken;  als men tegenover de arbeiders, ook tegenover  hen  die  geen
enkel respect hebben voor hun eigen werk, de handenarbeid iets minderwaardigs zou
noemen, dan is men van een scherpe reactie verzekerd. Vooral dergelijke symbolen
blijken collectief gegroeid en worden collectief in stand gehouden; de invloed  van
personen is dan zeer gering.

Hiermee komen   wij   aan het tweede element:   al   is de waarneming   der
diepere zin ook grotendeels een collectief oordeel, het schijnt toch wel
anders te staan bij de keuze van het uiterlijk teken, dat de collectiviteit als
voermiddel aanvaardt. De keuze van het teken schijnt wel geheel persoon-
lijk !  Men  ziet in verschillende culturen voor eenzelfde  zin vaak verschillende
tekenen. Geen Duitser  had  in   1920  iets  van een swastika begrepen:   tien
jaar later was het een fascinerend, alom tegenwoordig teken van het in het Na-
zidom herlevend Duitsland: propaganda, die een zin geeft aan een teken, dat
vroeger vrijwel alles betekend heeft behalve dat! Dit alles schijnt zeer per-
soonlijk werk te zijn. Daartegenover kan men voorbeelden aanhalen van
tekenen die spontaan door de collectiviteit als geheel gegrepen worden, b.v.

maakt - hetgeen supponeert dat deze resultaat is van een ontwikkeling, een geschie-
denis - willen wij hier niet gaan. Het is vooralsnog zeer moeilijk hierin te onder-
scheiden wat natuur is - Jung spreekt hier van dierlijke elementen en verheven elemen-
ten, die de mens van oudsher op zijn levensweg hebben begeleid -, en wat restant is van
een vergeten geschiedenis. Wij zouden ons voorlopig willen beperken tot het collectief
onderbewustzijn van groepen en maatschappijen, en niet spreken over dat van het
menselijk geslacht.
(1)   Het boek van Hendrik de Man: Psychologie van het socialisme, blijft op dit gebied
zeer instructief.
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de drie bovengenoemde gevallen van landsgrenzen voor de zelfstandigheid
van het volk, het graf van Napoleon en respectvol spreken over de arbeid.
Of  om andere voorbeelden te noemen: wie maakte  in de bezettingstijd  het
blauwe sigarenbelastingbandje tot symbool van het voor-oorlogse goede leven
en wie schiep de taal, zoals zij de volksziel uitdrukt? Er blijkt in ieder geval
ook een collectief scheppingsvermogen te bestaan aangaande het teken zelf. 1
Maar men moet zelfs een stap verder zetten. Het teken dat het individu met  
eigen creatieve kracht ontwerpt, is nog geen sociaal symbool, het wordt pas l
een sociaal symbool, wanneer de collectieve zinvatting het aangrijpt als uit-  
drukking der waargenomen diepere  zin. Het individu  kan een teken voor-1
stellen, suggereren, desnoods opleggen, zoals met politieke, rechts- en zeden-
regels of zoals een leermeester zijn terminologie op kan leggen aan zijn leer-

lingen voor hun examens, maar daarmee is nog niet gezegd dat de symbolen
ook zullen 'pakken', of liever dat de groepen ze zullen pakken als uitdrukkings-
vorm van hun ideeEn of waardebelevingen. Men kan ze tenslotte nooit op-
dringen, er blijft hier een speelruimte voor de dikwijls onberekenbare collec-
tieve spontaneiteit. Het irriterende vraagstuk blijft juist dat van de verklaring
dezer collectieve aanvaarding of niet-aanvaarding der tekengestalte. Er moet

in ieder geval een associatie ontstaan in de groep die het teken aanvaardt en
de door dezelfde groep aangehangen ideeEn, waarde-opvatting of andere
psychische inhouden. Nu constateren wij dat deze associatie soms plotseling
geschiedt, soms ook geleidelijk. In het laatste geval spreekt men van een groei-
of een rijpingsproces, waarin zeker de factor der gewenning een grote rol
speelt. Bij iedere collectieve zinwaarneming bestaat er behoefte aan een uit-
drukkingsvorm. Mankeert deze laatste, dan kan een door sommige personen
ontworpen uitdrukkingsvorm, vooral als deze regelmatig herhaald wordt,
gemakkelijk  via de gewenning tot collectief bezit worden; men haakt  zijn
inzichten of emoties dan vast aan het kunstmatig ontworpen teken en dit
wordt daardoor tot sociaal symbool. Soms echter wordt ook plotseling in dit
ene teken het juiste symbool, de juiste uitdrukking gevonden voor het dieper
beleefde.

Smalenbach heeft hierin zelfs het wezen van het symbool gezien, zulks in tegenstelling
met het teken, dat artificieel van oorsprong zou zijn. (1) Hij beroept zich hiervoor op
de   theoretici   van de symbolische kunstrichting;   zo zegt Arago   dat het symbool   de
uitdrukking is van iets anders, 'maar dan precies van iets wat op geen enkele andere
wijze uitgedrukt kan worden'.

Nu willen wij graag erkennen dat de spontane greep naar een bepaald uiterlijk

teken - want hierin bestaat tenslotte het gesignaleerde verschijnsel- bijzon-
der sterk in de symboliek der kunst voorkomt, ook bijzonder veelvuldig is bij
de individuele symboliek - de symbolische kunstrichting was dan ook sterk

(1) Phtnomdnologie des Signes, in Etre et penser, April I 946, nummer gewijd aan
Signe et symbole, pag.  100.
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individualistisch -. Maar in de wording van de sociale symboliek blijken ook
de niet spontane, maar uit gewenning en geleidelijke groei aanvaarde sym-
bolen voor te komen. Een wezenskenmerk is dus de spontane aanvaarding van
het teken niet. Maar ook de collectieve spontane aanvaarding komt voor. Deze
vindt dan weer zijn verklaring in de onbewuste of onderbewuste lagen van het
collectieve leven. Men dient daarbij goed te beseffen dat dit on- of onder-
bewuste leven niet alleen van emotionele, maar ook intellectuele of volon-
tatieve aard kan zijn, en meestal tegelijk is. Wanneer dan een bepaald uiter-
lijk teken in het onderbewustzijn zich associeert met een bepaalde zinvatting,
welke daar elkaar gelijkende indrukken maken, dan zal de groep ook spontaandit uiterlijk teken aanvaarden voor deze zinvatting. Ofschoon in het bewuste
leven het teken volkomen artificieel schijnt, wordt het toch als natuurlijk
aangevoeld. Juist door de verknoping in het onbewuste, in de diepere lagen
van de mens, krijgt het symbool als teken de hem zo dikwijls kenmerkende
en z.g. irrationele suggestiviteit.
Zo kunnen wij dus concluderen dat de symbolen die in het sociale leven een
rol spelen, niet alleen collectief van aard zijn, maar ook in sterke mate collec-
tief van oorsprong; ja zelfs dat de studie der symboliek ons inzicht in de aard,
omvang en diepte van het sociale leven aanmerkelijk verwijdt en verdiept. Als
een uitstekend middel zowel het leven der symbolen als het collectieve leven
zelf te doorzien, rest ons de toepassing der dieptesociologie, zoals deze door
Gurvitch geschetst is, op de symboliek.

III. DIEPTESOCIOLOGIE DER SYMBOLIEK

Alvorens deze toepassing zelf te ontwerpen, willen wij een enkel woord wijden
aan deze term: dieptesociologie en dieptepsychologie. Hebben wij hier te doen
met een modewoord en een modeverschijnsel in de wetenschap? Misschien
ook met een gebrek aan woorden !

De 'diepte'onderzoekingen gaan momenteel in drie verschillende 'dimensies' van het

 

psychisch leven:  die  van het bewuste  naar het onbewuste en onderbewuste,  die  van
het  gestructureerde  en het institutionele   naar het spontane ( Moreno)    en  die  van  de
oppervlakkige verschijnselen, hun kennis en ervaring, naar de diepere zin en de kennis
en ervaring van deze. In elk van deze 'dimensies' kan men weer onderscheiden het
individueel psychische en het collectief psychische, ofschoon deze in voortdurende onder-
linge wisselwerking staan. De drie 'dimensies' lopen, ofschoon niet noodzakelijk, door-
gaans parallel. De kennis van de dimensie die loopt van het gestructureerde naar het
spontane is o.i. zelfs ontstaan uit de kennis van de dimensie die loopt van het bewuste
naar het onderbewuste. In de Amerikaanse sociale psychologie heeft de tegenstelling
geheerst tussen het 'culturele', het totaal der 'social patterns', die de mens van buiten af
toegevoerd worden, tegenover het oorspronkelijk driftmatig instinctieve in de mens.
Freud had ook het onderbewuste beperkt tot het driftmatige, de libido, dat onbewust
weggedrukt werd door het super-ego, dat als vaderbeeld tenslotte ook de culturele
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buitenwereld weergaf, en waarvan het resultaat dan ook was een uiterlijk cultureel
gedrag, dat alleen plaats kon geven aan een verhulde uitleving der libido. De psychologie
heeft echter ontdekt dat ook het kenleven zowel als het streef- en emotionele leven zijn
onbewuste en verdrongen lagen heeft; eveneens  dat  heel het psychisch leven,  en   niet
alleen het driftmatige, zijn spontaneiteit heeft. Daarom lopen beide dimensies nog niet
noodzakelijk parallel. Men kan niet zeggen dat het spontane niet bewust kan zijn,
evenmin als voor veel mensen de aanwezigheid van het sociaal gestructureerde in hun
gedrag altijd bewust is. Wel kan men constateren dat het spontane doorgaans een
onderstroming is van het psychisch leven, dat veelal onbewust blijft, zolang het niet
botst met het institutionele, en zelfs dat het spontane vaak verdrongen wordt, wanneer
het institutionele het niet verdraagt. Zo kan er paralleliteit bestaan en bestaat deze
vaak tussen beide dimensies.
Hetzelfde geldt voor de kennis der oppervlakkige verschijnselen en die der diepere
zin. Ook de diepere zin van het gebeuren blijft in het gewone, dagelijkse leven meestal
onbewust en men wendt juist de symbolische tekenen, die als zodanig in de orde der
uiterlijke verschijnselen liggen, aan, om deze diepere zin naar de oppervlakte van het
bewustzijn te brengen. Daarmee is weer geenszins gegeven dat deze diepere zinvatting
noodzakelijk onbewust is. Het is zelfs de uitgesproken opzet der wijsbegeerte deze diepere
zin direct en bewust, zo mogelijk met passeren der symbolen, waar deze barri&re worden,
te begrijpen en te rechtvaardigen. Maar de meeste mensen zijn nu eenmaal geen
filosofen, terwijl het gevoel voor de diepere zin van het gebeuren toch in hun leven
doorwerkt. Zo bestaat er dus in feite een grote paralleliteit en kunnen wu in de diepte
gravend deze verschijnselen van onbewustheid, spontaneiteit en diepere zinvatting tege-
lijkertijd vinden en ontdekken.

Wij willen hier een poging doen tot een dieptesociologie der symbolen. Waar-
om is hier sprake van een dieptesociologie en niet van een dieptepsychologie?
Omdat wij hier uitgaan van de dimensie, die loopt van het gestructureerde
of het institutionele naar het spontane. De sociologie nu bestudeert het men-
selijk samenleven juist in functie van de sociale vormen, structuren en kaders;
de dieptesociologie, de afnemende structurering van het gezamenlijk psychisch
leven en het psychisch samenleven. De collectieve en de sociale of interindivi-
duele psychologie zouden daarnaast de eigen tendenzen van dit psychisch
leven kunnen analyseren. De concrete uiting van het werkelijk samenleven
kan slechts begrepen worden door beide wetenschappen samen. Als wij ons
hier dan tot de dieptesociologie beperken, kunnen wij ook niet ingaan op de
inhouden van het collectief psychisch leven zoals deze zich in de symbolen
uiten, maar slechts op de verschillende uitingsvormen.

*

De dieptesociologie wil een analyse geven van het 6ne ondeelbare sociale feit
in verschillende niveau's, uitgaande van de uiterlijke verschijnselen naar de
innerlijkheid die in deze zelfde feiten werkt. De dieptelagen zijn derhalve
geen sociologische typen zoals de kaders, die naast elkaar kunnen bestaan,
verschillende sociale feiten zijn. Het zijn niets dan stappen die ons telkens
dieper in hetzelide feit doen doordringen, naar steeds minder gemakkelijk
waar te nemen werkelijkheden in hetzelfde concrete sociale verschijnsel. Alleen
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verschillen wij in zoverre met Gurvitch - die deze dieptesociologie ontwierp
- van mening, dat wij geloven dat de organisatorische vorm van het sociale
leven verzelfstandigd kan blijven bestaan, nadat het spontane leven eruit weg-
geEbd is, of kan worden 'ingesteld', zonder dat een werkelijk leven erdoor ge-
encadreerd wordt. Het is ook niet zeker dat men in elke makrocultuur, elke
groep, elke verbindingsvorm alle lagen terugvindt. Het hier door Gurvitch
ontworpen schema is een algemeen instrument om de werkelijkheid te
analyseren.  De drie hoofdindelingen: spontaneiteit, innerlijke structurering
en uiterlijke fixatie zijn bijna overal terug te vinden. Ziehier het schema:

I. zakelijke dingen als resultaat der samenwerking
fixatie

    .
organisatorische vormen en gefixeerde regels
routines en modellen (social patterns)

st-cturering   1 11 3311: 2.1'111,S-'els7.  symbolen

spontaneiteit

  I 0. collectieve mentaliteit

8. collectieve psychische stromingen
9. collectieve ervaringen van waarden en ideeEn

Nu moet men bij de toepassing van dit schema voortdurend de neiging weer-
staan het sociale leven geheel vanuit 66n richting te willen verklaren, hetzij
vanuit het gefixeerde het spontane, hetzij vanuit het spontane het gefixeerde
uit te willen leggen. Alle lagen bepalen elkaar over en weer, elk heeft zijn eigen
tendenzen, zowel de gefixeerde, als de structurele, als de spontane lagen. Men
kan elk van hen desnoods gesepareerd bestuderen, maar men bestudeert ze
dan ook maar half, want de wettelijkheden der structuurvormen worden door-
broken, of kunnen doorbroken worden door de tendenzen van het spontane
sociale Ieven, zoals de tendenzen van het sociale leven gestimuleerd, geremd
en afgebogen kunnen worden door de structurele vormen. Daarom schuiven
dan ook de collectieve psychologie en de sociologie hier in elkaar.
Als Gurvitch dan ook de symbolen als een aparte dieptelaag der sociale werke-
lijkheid ziet, als drempel en brug tussen het spontane en het gestructureerde
leven, wijst hij ook veel meer de plaats aan van de genese der symbolen, want
zoals hij zelf trouwens aangeeft, spelen de symbolen hun rol op elke diepte-
laag. (1)

a)  Van Spontaneiteit naar Fixatie
De symbolen brengen immers een diepere zin naar de oppervlakte. Wij
noemden als zodanig herhaaldelijk de ideeEn, die in de symbolische begrippen,

(1) Gurvitch, Vocation actuelle de la sociologie, Chap. II, blz. 49-89 passim.
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ma.ar min of meer in alle symbolen - in zoverre zij zich tot de intellectuele
functie van de mens richten- aanwezig zijn; de waarden, die de mens aan-
spreken om boven zijn stoffelijk bestaan uit te stijgen en zijn geest-zijn te
realiseren; de psychische toestanden en achtergronden  - men denke  hier
aan levensbeschouwingen, mythen, povitische visie als 'achtergronden', collec-
tieve emotionele, volontatieve of intellectuele gerichtheden als 'toestanden'.
Deze diepere 'lagen', die onder de symbolische uitdrukking kunnen liggen,

worden door Gurvitch dan ook weer in drie lagen onderscheiden. Er is
ongetwijfeld een zekere scherpte van geest en een diep doordenken nodig om
in dit terrein nog onderscheidingen te kunnen vinden, vooral als men deze via

de symbolen moet benaderen, omdat zij dan allen onder hetzelfde concept, de
'diepere zin' vallen. Echter de symbolen zijn niet de enige weg om tot de
kennis van het verborgene te komen, daarnaast bestaat de weg van het
directe adaequate inzicht, dat vooral via de phenomenologische methode
bereikt kan worden, (1) welke methode tenslotte weer een techniek is om de
connaturalitas tussen verstand en zuiver verstandsobject te bereiken. Zo kan
men met Gurvitch achtereenvolgens onder de symbolen onderscheiden:

(8) (2) collectieve psychische stromingen,  die van hun aard scheppend,  ver-

nieuwend, gistend zijn, (9) daaronder weer het collectief aanvoelen van
waarden en ideeEn - die dan weer in de stromingen tot uiting komen -,
tenslotte  ( Io) de psychische achtergronden en toestanden. Elk van deze dric

lagen kan zich direct of via elkaar in symbolen uitdrukken, elk van hen kan
bestaande symbolen verwerpen, bij hun spontane vernieuwing tegen hen in

opstand komen, b.v. in handelingssymbolen als het verbranden van ketterse

geschriften, de brandstapel in het algemeen, het omverwerpen van afgods-
beelden, beeldenstorm, de lijkenschennis op Mussolini, zij kunnen ook oude

symbolen van een nieuwe zin voorzien, zoals het Christendom veel oude
symbolen 'gekerstend' heeft.
Men hoede zich ervoor dit verschijnsel weer alleen makrosociologisch, dus
voor gehele culturen te zien. Inderdaad doet zich de vernieuwing of afschaf-
fing van deze druk op of verzet tegen de bestaande symboliek op de grote
velden der cultuurwerelden en naties voor. Maar het leven der symbolen is
'van onder af tevens beinvloed door de groepen en sociabiliteitsvormen.

Nemen wij hier eens het klasseverschijnsel als voorbeeld. Het klassebewustzijn als psy-
chische collectieve toestand is niet voor alle klassen hetzelfde, hun waarde-opvattingen
en ideeEn zon verschillend en eenzelfde klasse is niet altijd in een gelijke gistende toe-

stand.  Op het klassebewustzijn der arbeiders hebben zich b.v. verschillende stromingen:
communisme, revolutionnair-socialisme, het zich-aanpassend socialisme, de christelijke
arbeidersbeweging geEnt. Er zijn ideeen en waarde-opvattingen die typisch verbonden
zijn met het klassebewustzijn als zodanig en daarmee ook teruggevonden worden in alle

( 1)   Zie  Carlos Gits: Recht, Persoon, Gemeenschap. Proefschrift Leuven   I 950, Derde

deel, pag. 233-264.
(2)  De cijfers tussen haakjes verwijzen naar de dieptelagen in het schema.
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stromingen, b.v. arbeiderssolidariteit, ontvoogding van patronalisme, aanspraak op
(mede)leiding geven aan het economisch leven. Het socialisme als stroming heeft juist
als spontane stroming veel ups en downs gekend, jaren van heftige beweging, jaren
van neerslag. (1) Dit alles manifesteert zich in het leven der symbolen. Het klasse-
bewustzijn zclf heeft  zich als symbool een eigen feestdag geschapen:  de  1  Mei-viering;
de wijze waarop deze dag gevierd wordt is een zeer interessante maatstaf voor de stand
van dit klassebewustzijn; soms staat  zij   in het teken van protest  -  nog  in   I 95 I   ver-
meldden de kranten land voor land het aantal 'slachtoffers' -, soms in het teken van
de arbeid zelf, soms in het teken van de solidariteit. De ideeEn en waarde-opvattingen
zoals zij spontaan leven - niet zoals zij officieel in manifesten, encyclieken of pro-
gramma's zijn geformuleerd - hebben zich vooral geuit in de slagzinnen en span-
doeken, zoals zij 'erin' gingen. De studie hiervan zou inderdaad de moeite lonen om het
verloop der ideeEn en waarde-opvattingen na te gaan. De gistende bewegingen die
hierop geent zijn hebben vanzelfsprekend vooral 'stichters' of stichtende manifesten
tot  symbool:   Marx, het communistisch manifest (ongeacht  wat erin staat), Ariens,
Rerum Novarum en Quadragesimo Anno  (ook al zijn zij nooit gelezen), Troelstra. Ook
de werking van deze symbolen is een aparte studie waard. Voor Marx heeft bijna ieder
arbeider een zwak plekje in zijn hart, ook al mag dat niet van de 'organisatie'. Hij is
voor zeer velen een symbool van de klassesolidariteit der arbeiders zelf geworden. Merk-
waardig is ook dat tot heden nog geen enkele arbeider, in die hoedanigheid, tot symbool
noch  van de arbeidersklasse  zelf,  noch  van een arbeidersbeweging is geworden.  (2)
Eenzelfde studie als hier kort aangeduid is, zou voor de groepssociologie doorgezet
moeten worden per beroep, per plaatselijke afdeling der bewegingen in hun verhouding
tot de spontane arbeiderssamenhang in hun rayon, hier en daar misschien per bedrijf,
om te vinden in welke mate er de algemene klassesymbolen leven, er eigen plaatselijke,
of beroepssymbolen bestaan, die spontaan geschapen of aanvaard worden.

( 7) Deze voorgaande 'onderlagen' zijn echter voor ons concrete bestaan bijna
ongrijpbaar. Wij hebben behoefte hen sensibel te vatten. Dit is het moment
dat het symbool geboren wordt, het moment waarop het ongrijpbare voor ons
gestalte krijgt en naar de oppervlakte van ons bewustzijn en van het uitwen-
dige leven gedragen wordt. Drukken dan de symbolen de diepere zin, de
diepere lagen der sociale werkelijkheid uit naar boven, ook in deze opwaartse
richting zijn er weer verschillende dieptelagen van minder spontaan naar
steeds meer vastere structuren. In elk dezer lagen vindt men dan ook de
symbolen in steeds meer verstarde vorm terug.
(6) Allereerst geeft het symbool aan de groep die het beleeft, een bepaalde
'houding', een praedispositie tot handelen in een bepaalde richting. Zonder

(1) Momenteel is er in alle arbeidersbewegingen, behalve in de communistische, als
spontane bewegingen een vrij grote terugslag. Dit hangt o.i. hiermede samen dat de
spontane kracht weggezogen is naar de uitwendige organisaties, de superstructuren der
bewegingen, en deze, na de machtoverdracht van de straat naar het kantoor, niet hebben
kunnen realiseren, wat van hen verwacht was. Men vergete echter niet dat de eigenlijke
oorzaak van het arbeidersklassebewustzijn het gebrek aan welvaart was. Een groei der
welvaart kan daarom de diepste oorzaak van al deze verschijnselen aantasten.
(2) Misschien is dit Stachanow in Rusland wel. Ware hij inderdaad een spontaan
symbool, dan zou dit een andere psychische collectieve toestand in Rusland dan elders
verraden, met name een overwinning van het mindenvaardigheidsgevoel.
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het symbool blijft het sociale leven in zijn spontaneiteit onvast; de stromingen
zowel op intellectueel als op volontatief gebied kunnen wel een algemene rich-
ting geven, maar er valt toch weinig staat op te maken. Doordat men zich
echter in symbolen weet uit te drukken, heeft dit spontane leven aanhechtings-
punten, waaraan het zich a.h.w. oriEnteren kan. Zolang b.v. een gedachte-
stroming geen eigen duidende concepten heeft kunnen scheppen of aan-
trekken, is het vrijwel onmogelijk te weten wat ze precies inhoudt en waarheen
zij tendeert. Heeft zo'n stroming zich een eigen conceptenstelsel aangemeten,
dan  is  het   door deze concepten  ook  min   of meer gericht; zij geven   aan   de
denkers in deze richtingen uitgangspunten, zodat deze meteen in hun denken
'georiEnteerd' zijn.

Hier verschijnt een belangrijk feit voor de sociologische studie, die zich het opinie-
onderzoek noemt, en die zich al meer dan eens belachelijk gemaakt heeft en maken
moest. Er is immers in deze materie per definitie geen zekerheid te krijgen, omdat een
opinie per definitie elke zekerheid mist. Het enige houvast voor de toekomstige gedra-
gingen die zelf niet door routine bepaald zijn, zijn deze genoemde praedisposities,
houdingen, die collectief bepaald zijn, altijd gedifferentieerd naar cultuur, naar de
groepen en sociabiliteitsvormen. Wat daarom een bepaalde persoon voor houding heeft,
is nog veel moeilijker te bepalen, omdat deze houding anders is naar de groepen waarin
hij optreedt en naar de verbinding in deze groepen. In een onderzoek zal men de groeps-
disposities moeten onderzoeken en 66n der methoden om de stabiliteit dezer disposities    ,
vast te stellen, is het onderzoek naar de vaste symbolen die in de groep al of niet leven.
Blijkt zij immers over eigen symbolen te beschikken, die werkelijk levend zijn, dan
leggen deze als ankerpunten de sociale levensstroom vast en kan men c.p. ook op een
voortzetting der richting rekenen. Ontbreken daarentegen de symbolen, of zeggen zij
de groepsleden niets meer, dan is het enige wat men zeggen kan, als tenminste het
gedrag zelf geen routine is, dat het niet met zekerheid te voorzien valt, welk gedrag in
de toekomst zal volgen.

( 5)    Gebaseerd   op deze collectieve psychische praedisposities, die variEren
naar de sociale kaders, vinden wij de „status" of rollen, zoals zij in het sociale
leven gespeeld worden. Zij zijn het gedrag van de enkelingen in hun groep
(vader in een gezin, kameraad in het leger, kunstcriticus in de pers), van de
'wij's' in de groep (het bestuur in een vereniging, de arbeidersafgevaardigden
in een commissie, een dispuut in een studentencorps) en van de groepen in de
maatschappij   ( de middenstand, de intellectuelen, het leger, de vakorganisa-
ties), zoals dit enerzijds door de groep en de maatschappij verwacht wordt en
anderzijds door de spelers zelf wordt opgevat. Hier verknopen zich het spon-
tane en het institutionele. Hier ontmoeten zich dan ook de symbolen, zoals zij
spontaan van onderop groeien en zich uitdrukken naar boven dn de werking
van de vastgestelde, uiterlijke aanvaarde symbolen naar beneden. Van hieruit
voltrekken zich dan ook de wijzigingen zowel van het spontane als van het
institutionele sociale leven, ofwel in de zin dat het spontane het institutionele
verandert, de persoon of de groep zijn rol wijzigt (de wijziging van de status
der vrouw in de twintigste eeuw b.v.) ofwel  in  de zin  dat het spontane leven
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dat altijd tastend en zoekend is, door het institutionele wordt gekanaliseerd
en tot rust gebracht  (b.v. de rol der bourgeoisie na de Franse revolutie).
Heeft men dit spel der rollen kunnen vinden, dan is dit ook het meest concrete
punt om het 'leven der symbolen' na te gaan. Men kan er ontdekken welke

uiterlijke symbolen versleten zijn en welke nieuwe zich openbaren, in hoeverre
men uitwendige symbolen van nieuw leven tracht te voorzien en in hoeverre
men de oude eventueel over boord gooit om nieuwe te zoeken, ook in hoe-
verre men machtig of onmachtig is nieuwe stromingen in symbolen uit te
drukken, in welk laatste geval het de nieuwe stromingen ook onmogelijk wordt
zich door te zetten. Men kan dit nagaan voor kunstrichtingen, wetenschap-
pelijke tendenzen, sociale bewegingen, religieuze stromingen. Deze dieptelaag
manifesteert dan ook de al of niet aanwezigheid van het dramatische element
van het sociale leven: het conflict tussen het spontane  en het institutionele.
Pogingen tot nieuwe formules kunnen ten onder gaan door het halsstarrig
vasthouden aan oude symbolen. Oude symbolen, die jaren- of eeuwenlang het
sociale leven gevoed hebben, kunnen plotseling door een heftige doorbraak
van een nieuwe stroming verworpen worden, omdat het collectief leven ze als
ouderwets bestempelt en men ze in het maatschappelijk spel niet meer aan
kan wenden. Dit dramatisch element in het sociale leven moge ons huidige
tijdsgewricht typeren, het lijkt ons overdreven ze als een noodzakelijk element
van het gehele sociale leven te zien, zoals Gurvitch en Polizer. Er zijn perioden
in de West-Europese beschavingskring geweest en er zijn nog taI van bescha-

vingskringen daarbuiten (in zover zij buiten de industrialisatie gebleven zijn)
en er zijn binnen deze beschavingskringen nog tal van groepen, waar het
spontane leven in volmaakte harmonie   met het institutionele verloopt;   ge-
tuige de stabiliteit en de levenskracht der traditionele symbolen.

(4) Minder soepel en spontaan dan het spel der rollen, veeleer een regulering
van dit spel en een eerste institutionalisering ervan, zijn de regelmatige ge-
dragingen: de riten, procedures, zeden, praktijken, gewoontes.  Het is hier dat
het sociale gebruik van de symbolen zijn eerste duurzaamheid verkrijgt.
Hier vindt  men de gewoonteregels van recht, politiek en zeden; hier vindt
men de eerste vaste formuleringen der ideeEn; hier vindt   men    de    ge-
woonten die stabiliteit geven  aan de prijzen; de religieuze praktijken zoals zij
bestaan, dikwijls onafhankelijk van de positieve wet, b.v. viering van de eerste

Vrijdag, in Frankrijk een druk kerkbezoek op Palmpasen om hun palmtakken
te halen voor de graven der doden, terwijl vele van deze mensen noch op
Pasen zelf in de H. Mis komen, noch hun Pasen houden. In sterke mate vindt
men hier dan ook de gedragssymboliek, de regelmatige beleving der andere
symbolen en, in de orde der mentale symbolen, de algemene formuleringen,
waardoor de ideeEn zelf een vaste gestalte aannemen en door deze gestalte
bepaald worden. Terwijl de gewoonten echter enerzijds op de symbolen in-
werken door hun gestalte te geven, zijn zij anderzijds sterk door de zin der
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symbolen bepaald; zij zijn immers een zekere verharding van de spontane stro-
mingen waarin de zin der symbolen leeft. Maar het kAn zijn dat de riten,
praktijken en gewoonten blijven bestaan, terwijl de stromingen eruit weg-
gevloeid zijn. Dan blijven ook de symbolen bestaan, maar als lege hulzen,
d.w.z. zij verrichten hun functie niet meer. Dan zouden zij slechts dode ge-
tuigen der historie zijn.
( 3)    De volgende lagen naar boven geven   nu in steeds sterkere   mate   de
verharding van het collectieve gedrag te zien, die zich in de gewoontes,
praktijken, modes en dergelijke openbaarden. Wij zien daar eerst de sociale
modellen: de stereotiepe wijze van handelen, denken en voelen.  Ook de sym-
bolen krijgen hier hun stereotiepe vorm of gestalte. Maar wanneer deze diepte-
laag, die veel meer een oppervlaktelaag is, gaat overheersen, bestaat het grote
gevaar dat er een louter routinegebruik van de symbolen ontstaat, dat de
diepere zin niet doorwerkt en symbolen pure tekens, zuiver signalen worden.
Dit is b.v. in zeer sterke mate het geval met de metrieke stelsels en de econo-
mische symbolen als geld en prijs. Practisch ziet en ervaart niemand daarin
meer het ordeningsidee van de stoffelijke wereld of van de behoeftevoorziening
van de mensen, en niemand ziet zijn werken met deze grootheden als een
participatie  aan deze ordening:  als een cosmische  taak  of een welvaartsver-
zorging. De symbolen-in-hun-oorsprong zijn dan tot louter tekens verbleekt;
slechts voor degene die filosofeert over deze feiten kunnen zij tot symbolen her-
leven. Dit kan in principe alle symbolen overkomen. Juist het veelvoudig
gebruik, die het tot routine verhardt, verslapt de geestelijke aandacht. Een
vlag die dagelijks uithangt, spreekt niet meer aan. Een wetenschappelijk ont-
worpen begrip dat in ieders mond komt, zegt op den duur niets meer. Een
symbolische handeling, die iedereen bij vaak voorkomende gelegenheden
maakt, b.v. een hand geven, verliest zijn zin voor de gebruiker. Het ongeluk
is dan dat, terwijl de gewoontes zelf nog onder de inspiratie der symbolen
stonden, het stereotiepe en de routine deze missen. Een nieuwe bezinning
alleen kan deze weer doen verrijzen. Maar bezinning wordt niet bevorderd
door routine, integendeel, het uitwendig ongewone, de plotselinge onderbre-
king der routine, waardoor het spontane leven gedwongen wordt andere dan
gewone wegen te gaan, doen persoon en collectiviteit in zich zelf keren, dwingt
hen zich op hun diepere levenslagen te bezinnen. Deze contradictie in het
sociale leven, dat het gebruik zelf der symbolen hen ook uitholt, ligt ten
grondslag aan de klacht over de vermoeidheid, de slijtage, de veroudering der
symbolen. Toch zullen wij nog zien in het volgend hoofdstuk dat dit ook nog
met de sociale kaders samenhangt: de massa-sociabiliteitsvorm b.v. begunstigt
juist het uitrvendig leven, daarmee de routine, daarmee de vermoeidheid der
symbolen.
(2) Boven deze laag der sociale modellen vinden wij nog de sociale organi-

saties of superstructuren, waarin ook het gebruik dezer stereotiepe handelingen
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op vaste en duurzame wijze geregeld is. Het element der spontaneiteit is hier
tot een minimum beperkt. In deze organisatorische vorm vindt het gebruik
der symbolen zo goed als niet plaats. Het symbool zou inspirerend kunnen
werken, daarmee de spontaneiteit ontketenen en deze is wezenlijk vreemd aan
de eisen der organisatie. De enige symbolen die hier een plaats vinden, zijn
die welke de hiErarchie der functies in boven- en onderordening symboliseren,
en zij die de organisatie als zodanig symboliseren, dus zuiver formeel-sociale
symbolen. Men kan hiervoor geen duidelijker voorbeeld nemen dan het type
Pruisisch leger, waaruit zelfs het idee kameraadschap geweerd werd, om
alleen het zuiver functionele element over te houden, waarin alleen gedacht
kan en mag worden door de hierarchische top en waar dan nog slechts het
leger een der hoogste waarden was. Dit laatste dient waarschijnlijk hoofd-
zakelijk hiertoe:  om alle andere symbolen en waarden  die een beroep zouden
kunnen doen op de mens, uit te schakelen, want dit beroep zou activiteiten
kunnen loszetten die de organisatie doorkruisen.

Het behoeft geen betoog dat de overwoekering van deze organisatie een der grote
gevaren is die het huidige sociale leven bedreigen, zowel in Amerika in de vorm van
overgeorganiseerde ondernerningen, waarin zelfs een 'management' van het psychisch
leven der arbeiders in dienst der arbeidsorganisatie wordt toegepast, als in het Sovjet-
Rusland, waar heel het economische en culturele en politieke leven van bovenaf geor-
ganiseerd wordt, als in Europa, waar in alle staten min of meer verdekt een geleide
economie gevoerd wordt, met zijn noodzakelijke ambtenarij, plus de verambtelijking der
vakorganisaties. Het volstaat om namen te noemen van zo verschillende aard als Hayek,
Huxley, Koestler, Burnham en Gheorghiu, om de algemene erkenning van deze over-
woekering te signaleren en tevens tot welk een pessimisme deze erkenning aanleiding
gaf. Een overwoekering niet alleen, 1) maar ook een overschatting van deze organisa-
torische vorm demonstreert zich ook duidelijk in het feit dat veel wijsgerige sociologen
- en misschien wel het meest die van katholieke huize - der laatste eeuw in de
organisatorische vorm van de maatschappij het wezenlijke van het sociale leven zagen.
Als de mens een sociale natuur had, betekende dit dat hij een functie bekleedde in
een organisatorisch geheel, en wat geen functie was, was niet sociaal. Nochtans is dit
stuk sociaal leven zeer arm aan 'leven', de mens participeert er aan noch met zijn
denken (tenzij  aan de  top), noch in zon gemoedsleven (tenzij door ertegen in opstand
te  komen), maar uitsluitend door uitwendige daden. De symbolen  die  er  dan in leven,
spreken noch het hart, noch het verstand, noch de wil aan, maar zijn nog slechts
prikkels, signalen, ter herinnering aan boven- en onderordening. Slechts wanneer de
mens zodanig functie geworden is, dat hij hierin zijn persoonlijke waarde vindt, wordt
hem de organisatie tot hoogste waarde, die hem totaal aanspreekt.

Wil  dit nu zeggen  dat de organisatie een funeste  vorm  is P Geenszins. Zonder
functieverdeling en functionele organisatie komt er niets concreets tot stand.
Maar de organisatie heeft de tendenz in zich, zich te verzelfstandigen, zich
los te maken van het meer spontane leven, waarvan het aanvankelijk een

(1) Welk een dwaze vorm deze aan kan nemen, wordt wel het duidelijkst gedemon-
streerd door de franse methode van staken, die hierin bestaat dat men alle voor-
schriften letterlijk opvolgt.
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werkvorm was. En het is zeker typerend voor ons tijdsgewricht, voor onze
technische beschaving, dat deze losmaking voltrokken is en de organisatie haar
eigen weg gaat, steeds meer de mens opzuigt en hem tot functie maakt.
Tot deze gefixeerde laag van het sociale leven, die van buiten af de mens
opgelegd wordt, en waaraan het sociale spontane leven zich wel m66t aan-
passen om geen revolutie te maken, behoren ook de opgelegde politieke, zede-
lijke en rechtsregels. Natuurlijk  kunnen  zij  en  dienen  zij  te  zijn:  concretise-
ringen van de diepere stromingen (men spreekt hier wel van het politiek-,
rechts- of zedelijk bewustzijn) en van de meer spontane gewoontes op deze
gebieden. Is zulks het geval, dan zijn de geformuleerde regels kanalisaties en
worden gemakkelijk aanvaard. Worden deze regels echter zonder diepere
basis opgelegd, dan zijn zij voor de spontaneiteit niets anders dan vrijheids-
belemmeringen en tracht men er naar alle zijden aan te ontsnappen; hetgeen
weer alleen met grote dwang voorkomen kan worden. Ook hier raken wij
weer een der dramatische elementen in het sociale leven. Het is immers lang
niet altijd zeker dat de spontane stromingen de goede zijn, dat zij zich altijd
voeden aan de juiste ideeEn en waarden, evenmin dat de uiterlijk opgelegde
regels, die niet met de spontaneiteit overeenstemmen daarom verkeerd zijn.
Maar wil men dan toch de juiste regels met macht doordrijven, dan is het
resultaat veelal dat zij de organisatie die ze doordrijft gehaat maakt, ja soms
zelfs de ideeEn en waarden waarop deze regels zich inspireerden: het recht, de
moraal, het algemene welzijn. Resultaat is dan achteruitgang in het goede,
meer dan vooruitgang. Practisch zullen daarom deze regels een compromis-
karakter moeten krijgen, waardoor zij ook door de collectiviteit min of meer
spontaan, in ieder geval zonder te grote dwang, aanvaard worden. Worden
het immers geen regels van de collectiviteit zelf, blijven zij daar vreemd aan,
dan  worden  het ook nooit symbolen: waarde-openbaringen en middelen  ter
participatie voor deze collectiviteit en missen zij derhalve de kracht het men-
selijk leven tot het geestelijk niveau op te heffen.
Tenslotte vinden wij als buiten het eigen sociaal leven de morphologische
bovenlaag, de ons van buiten omringende dingen, die slechts in zoverre sociaal
is, als zij van dit Ieven een resultaat is. Hier vinden wij dus de zaken-symbolen,
de uiterlijke getuigen  van het symbolisch psychisch leven; standbeelden  en
heiligenbeelden, tekeningen en bouwwerken, geschriften en tekens. Zij kunnen
het sociale leven geheel overleven, zuivere historische getuigenissen worden
van wat eens was. Het is duidelijk dat zij  dan - los van het psychisch leven -
geen enkele symbolische waarde meer hebben, en er geen krijgen voor zij
weer opnieuw door andere mensen worden doorleefd. Zij hebben immers
geen diepere zin in zich, deze krijgen zij slechts als zij in de mens zijn opge.
nomen, want slechts de geest kan de diepere zin ontdekken of scheppen.
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b.  Van Fixatie naar Spontaneiteit
De voorgaande uiteenzetting behoeft noodzakelijk een correctie, want aller-
eerst eat zij mank aan het bijna niet te ontwijken euvel dat men de diepte-
lagen afzonderlijk beziet en niet meer in wisselwerking met alle andere lagen,
waarin   toch   elk,   als   in het totale sociale verschijnsel, gelegen   is;   en   ten
tweede: in zoverre wij inwerking van de ene laag op de andere hebben vast-
gesteld, was dit een eenzijdige inwerking van onder op van het spontane uit,
van de diepere zin uit, die zich steeds meer kristalliseert en verinstitutionali-
seert. Zou men hierbij blijven staan, dan zou men de belangrijke invloed van
het lichaam op de psyche, van het institutionele op het spontane, uit het oog
verliezen. Om het leven zelf der symbolen te doorzien moet men dit nood-
zakelijk ook in deze richting bekijken.
Zo verzekeren de uiterlijke lagen:(I)de morphologische symbolen,   (2)d e
organisatie   en    (3) de routines de regelmatige overdracht der symbolen   en
continuiteit in het gebruik der symboliek. Het spontane leven als zodanig
heeft geen vastheid, het leeft, zoals Moreno duidelijk gemaakt heeft, (1) bij
tasten en zoeken. Daardoor is het scheppend, maar ook vermoeiend en in-
spannend. Daardoor is het sterk wisselend, nu eens sterk actief, dan weer, soms
lange periode in rust. Nu merkten wij reeds op, dat niets meer deze rust
verstoort en de spontaneiteit tot activiteit prikkelt, dan een plotselinge ver-
storing der institutionele vastheid. Deze boog kan echter ook niet steeds ge-
spannen blijven. Bij een zich steeds herhalende verstoring der uiterlijke orde
treedt het defaitisme op, omdat men zich onmachtig voelt nieuwe vormen
te scheppen.

Merkwaardigerwijze raken wij hier een ander punt in ons Westerse beschavingsleven,
dat in contrast met de overwoekering van de organisatie dit leven kenmerkt. De omver-
werping der instituties door wereldoorlog I, de nieuw-kapitalistische, door concern-
vorming getypeerde economie van I 920--I929, dezer ineenstorting  in   I 929  met  zijn
dwaze overproductie en onderconsumptie tegelijk, de opkomst van de fascismen, met
als nasleep de wereldoorlog II, de incompetentie om de aspiraties in deze oorlog
gegroeid, in democratische vorm te verwerkelijken, het vooruitzicht op een nieuwe
wereldoorlog, dit alles heeft een collectieve moedeloosheid geschapen die toont hoe het
spontane leven zich dan terugtrekt op het individuele.  (2)

Men kan dus niet alles van het spontane leven verwachten, of liever van de
scheppende vernieuwing.  (3)    Het collectieve leven   moet   ook   in   zijn   rust-
periodes de geifigende middelen hebben om dit leven menselijk te doen zijn
en er de zin regelmatig van terug te vinden. Deze geEigende middelen zijn

(1)  Vooral in zijn Psychodrama  (I), New York,  1946.
(2)  Op meesterlijke wijze is dit geanalyseerd door Joseph Folliet, in L'av6nement de
Promhh&, essai de sociologie de notre temps,  Lyon   I 950; bijzonder  in het hoofdstuk
'La physiologie du d6sespoir'.
(3) Dit is misschien de grondfout van Moreno's opvatting omtrent de sociometrische
revolutie.
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dan ook de uitwendige en de routine-symbolen, die, hoewel niet diep gepeild,
toch de mogelijkheid in zich dragen die waarden, waarvan zij dragers zijn,
half bewust, half onbewust in stand te houden. Het is eveneens een bekend
verschijnsel dat dit uiterlijke leven, als het nieuw geintroduceerd wordt, op
de duur diepere sociale verschijnselen kan oproepen. Dit zal niet snel met de
symbolen gebeuren, want hun aanvaarding, precies als symbool, veronderstelt
reed£het inzicht in de diepere zin. Wel komt dit voor bij de organisatievorm
en het symbool van de organisatie zelf. Men kan dit constateren bij sommige
ondernemingen. Niets is van nature minder spontaan dan een onderneming.
Functiedragers worden van her en der bij elkaar gebracht om een zuiver
functioneel geheel op te bouwen. Maar uit dit kunstmatige contact kan een
diepere spontane eenheid groeien, soms van groepen in de onderneming,
soms van de onderneming als geheel, zodat dit collectieve leven van de func-
tionele werkeenheid uitvloeit tot een collectief denk-, gevoels- en streefleven
op allerhande terreinen;  en het symbool der organisatie kan worden  tot  sym-
bool van deze spontane collectiviteit. Hetzelfde doet zich op staatkundig ge-
bied voor: BelgiE en de Verenigde Staten van Amerika zijn daar een sprekend
voorbeeld van. Nog sneller voltrekt zich dit bij sport- en ontspanningsorgani-
saties, omdat er, zo niet bij de stichters dan toch bij de toetredende leden,
dikwijls de bedoeling voorzit een spontane behoefte aan leeftijdsgroepering
gestalte te geven.
Evenals het organisatorisch leven het spontane collectieve leven kan gaan
leiden en vormen, kunnen dit de opgelegde zeden-, rechts- en politieke regels.
Zoals wij reeds zeiden, is een eerste eis hiervoor dat zij aanvaardbaar zijn voor
het meer spontane leven, anders is hun werking eerder slecht dan goed. Maar
hiermee is geenszins gezegd dat zij slechts achter de feiten en stromingen aan
moeten lopen en geen eigen effect hebben. Willen deze regels goed zijn, dan
moeten zij niet alleen aanvaardbaar zijn, maar aanvaardbaar als uitdrukking
van de rechts-, politieke en zedelijke waarden en dezer bewustzijn in de col-
lectiviteit. Is dit bewustzijn geheel zoek - deze onmenselijkheid komt waar-
schijnlijk niet voor - dan zouden er geen andere dan dwangmaatregelen voor
deze personen of groepen kunnen bestaan en een menselijke samenleving on-
mogelijk zijn. Maar slaan deze regels aan op het zedelijk, rechts- en politiek
bewustzijn, ook wanneer dit niet geheel en al volmaakt zou zijn, dan krijgen
deze  regels  toch een opvoedende kracht: maken deze waarden weer bewust,
doordat zij er de mensen aan doen participeren. Hier is de w#ze van wet-
geving, de wilze van controle dan ook van zeer groot belang: het appal
op de waarden, die er aan ten grondslag liggen, mag er nooit aan ont-
breken, willen het werkelijk menselijk opgelegde regels zijn.
(3)   Het gaat dus allerminst aan om de uitwendige lagen van het sociale leven
uitsluitend als een harnas voor het spontane leven te beschouwen en daar-
mee als oorzaak van allerhande persoonlijke en collectieve conflicten, zij
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zijn er ook de noodzakelijke gestalte van en de steun tot de continuiteit van het
leven. Wij zouden practisch niet kunnen spreken als wij niet een massa

model-oordelen, stereotiepe uitdrukkingen en grammaticale standaards voor
de hand hadden. Dat hieruit een loos gepraat kan ontstaan (officiEle
openings-, welkomspeeches en dgl.) bewijst in het geheel niet dat dit nood-
zakelijk volgt uit het gebruik dezer sociale modellen. In elk diepgaand
wetenschappelijk geschrift kan men de gemeenplaatsen met tientallen aan-
strepen, maar zij behouden daar hun zin, d.w.z. hun zin blijft bewust. Zo
is het algemeen met de symbolen die tot sociale modellen geworden zijn:
vaak wordt hun symbolische kracht niet meer beleefd en ze missen dan hun
karaktertrek der participatie, maar dit is niet noodzakelijk. Het sociologisch
probleem  dat  zich dan stelt is: welke sociale kaders en welke sociale  om-
standigheden blijven de participatieve kracht der symbolen bevorderen en
welke niet.
(4)  In de gewoontes, zeden en praktijken die het gebruik der modellen rege-
len en door de modellen zelf weer gericht worden, maar die ook bepaalde
modellen veelvuldig kunnen aanhangen en andere minder, ja zelfs steeds de
sociale modellen kunnen wijzigen   (de mode), geldt een zelfde opmerking:
zij kunnen sleur zijn, zij kunnen  ook een bewust gewilde traditie zijn; tussen
deze beide uitersten varieert de werkelijkheid. Op zich beschouwd kan dus
deze 'lage' zowel de symbolen verslijten en uithollen als ze levend houden.
Ook hier zal dit afhangen van de sociale kaders, waarin deze gewoontes op-
treden. Maar zeker bieden deze meer kansen op het bewaren ener levende
symboliek dan de routines, de sociale modellen. Gewoontes zijn immers
wel regelmatig, maar toch gemakkelijker voor variaties vatbaar dan de rou-
tines. Men constateert hier dan ook vaak een sterk levende symboliek, zoals

in de gewoontes der primitieve culturen, in de folklore, periodieke feestelijk-
heden, de liturgische oefeningen, enz. En het is duidelijk dat veel symboliek
verloren zou gaan, wanneer deze niet door de gewoontes gedragen werden.
De collectieve spontaneiteit bestaat niet alleen in erupties, maar moet regel-
matig kunnen doorwerken. Uit zichzelf plaatst deze zich immers niet in de
tijd en de ruimte. Dit doen echter de gewoontes, tradities, riten, praktijken,
enz., en deze vormen daarom een noodzakelijke steun voor het spontane sym-
bolisch leven.
( 5)   Het  spel der sociale rollen  - de diepere 6tappe - plaatst eveneens  het
gebruik der symbolen, niet in tijd en ruimte ditmaal, maar op hun plaats in
het gehele sociale leven, de sociale gehelen waarvan de rollen deel uit-
maken.  (1) Deze rollen doen een appdl op de spontaneiteit. Zeker kunnen zij

(1) De functies in een organisatie zijn - in de theorie der sociale rollen - slechts dan
€en rol, als zij een eigen spel toelaten, b.v. de functie van ondernemer - die in een
kapitalistische maatschappij veel rollen speelt -, of die van vakverbondsleider. Het
werk aan de lopende band, dat geen enkel persoonlijk element toe zou laten, is geen rol.
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ook uit routine of gewoontes gespeeld worden, maar het werkelijk sociale

leven dat personen en groepen met sociale rollen bekleedt, stelt de spelers ook

herhaaldelijk voor onvoorziene situaties, die beroep doen op het creatieve

element. Dit dwingt tot bezinning, tot het grijpen naar de zin van wat gedaan

moet worden. Ofschoon het mogelijk is dat deze zin onmiddellijk gevat wordt,
leeft zij toch gewoonlijk voor ons in de symbolen. Het spel der rollen dwingt
dan de symbolen, zoals zij in de meer uiterlijke lagen bestaan, te hernemen

en door te denken. Maar daarmee leiden dan ook weer de bestaande symbolen,

als inspiratiebronnen, het creatieve spel der rollen.

(8) Deze functie van inspiratiebron vervullen de symbolen ook en vooral ten
overstaan van geestelijke, sociale, politieke of culturele stromingen. Zeker,

deze gistende, zich vernieuwende stromingen zijn er meer onafhankelijk van,
Zij gaan gemakkelijker hun eigen weg, maar slechts in zeer buitengewone

omstandigheden breken zij met een groot deel der heersende ideeEn, vast-

gelegd in symbolen. Zelfs grote revoluties zijn vaak niets anders dan een

wijziging in de hiErarchie der waarden en hun symbolen. Doorgaans heeft er

slechts stap voor stap een wijziging plaats en blijven oude symbolen hun
kracht uitoefenen naast nieuwe die verschijnen.

Nergens kan dit wellicht beter bestudeerd worden dan in een vrij rustige sociale ont-

wikkeling zoals Nederland gekend heeft:  hoe b.v. iedere nieuwe sociale  wet  geen  eind-
punt was, maar uitgangspunt voor een verdere ontwikkeling, terwijl iedere wet de oude

gedeeltelijk hernam. Eveneens zal de nieuwste organieke wet op de P.B.0. een goed
studieobject zijn, om te zien in hoeverre zij, zelf resultaat van spontane stromingen, weer

inspiratiebron wordt voor de verdere ideeEn en waardenontwikkeling.

(9) Tenslotte zijn daar, onder de collectieve stromingen, de dieptelagen van
het 'aanvoelen', d.i. de intuitie, de onmiddellijke ervaring der waarden en

ideeEn, en  (Io) de collectieve psychische toestanden,  die  ons  tot deze onmid-

dellijke ervaringen disponeren. Bij dit intuitieve inzicht in de waarden en

ideeEn zijn de symbolen, indien deze middelen geweest zijn, gepasseerd en
overwonnen. Maar de bestaande symboliek kan zijn, en is heel vaak het uit-
gangspunt voor deze, vrij zeldzame, maar voor het sociale leven uiterst be-

langrijke momenten. Zij zouden echter niet zo belangrijk zijn, indien zij slechts

van korte duur waren en bleven. Maar het is juist in deze ogenblikken dat
de zin der bestaande symbolen opnieuw doorleefd wordt en zij hebben dan
ook tot resultaat, dat de symbolen later nog sterker spreken, omdat zij be-
halve de waarden tevens deze momenten zelf weer oproepen. Dit is dan ook
de zin van feesten, meetings, manifestaties, protestvergaderingen. Het zijn
ogenblikkelijke oplaaiingen. Zij worden vaak met een zeker d6dain veracht

door personen, die df een persoonlijk inzicht in deze waarden hebben, 6f die
zich om de waarden en ideeEn niet bekommeren. Maar zij die dit volks-

mennerij noemen, vergeten dat het de normale menselijke conditie is, de
menselijke waarden gezamenlijk te beleven en dat een sterke doorleving op
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bepaalde momenten een noodzakelijke voorwaarde is, opdat de symbolen in
het dagelijks gebruik een zin hebben en een zingeving oproepen. De oplaaiin-
gen zouden inderdaad weinig zin hebben, als er geen middelen waren om
het doorleefde, voorzeker in mindere  mate, te continueren;  maar  deze  zijn
voorhanden in de symbolen. Een rationalisme dat deze ogenblikkelijke, dik-
wijls sterk emotionele, maar toch ook volontatieve en intellectuele momenten,
en de symbolen als dragers van dit beleefde moment, veracht en verwaarloost,
mag zich niet verwonderen over de leegheid van het menselijk samenleven,
het gebrek aan geestelijke inhoud, de vervanging van de waarden door de
belangen. Werkelijk rationeel is het veeleer deze middelen aan te wenden,
maar dan uitgaande van de werkelijke sociale groeperingen, waarin deze
waarde en ideeEn latent en confuus aanwezig zijn, en niet uitgaande van een
ongedifferentieerde z.g. massa. Het is goed, de werkelijke groeperingen deze
waarde op sommige momenten collectief hevig te doen doorleven en ervaren.
Hierbij dient men uit te gaan van het feit dat men veelal in elke groep een
reeds enigszins bewuste kern heeft, en deze kern vaak weer een kern. In plaats
van het 61ite-massa schema prefereerden wij reeds deze voorstelling. Zo zal
ook de directe waardebeleving, die wel uitgaat van de symbolen, deze echter
overwint in de beleving, maar ook opnieuw voedt, of eventueel nieuwe sym-
bolen schept, van deze kernen uit moeten gaan. De waarde moet echter door
elke nieuwe kring, die door de kern gegroepeerd wordt, telkens opnieuw en
op eigen wijze van tijd tot tijd direct beleefd worden. Zonder deze ogenblikken
van collectieve waardemystiek - het inadaequate schouwen - ontbreekt de
gewone mens ten enen male de voeding voor een zinvol dagelijks leven. Dit
is de zin van het feest.
(Io)  De mogelijkheid hiertoe moet echter aanwezig zijn  en  deze ligt tenslotte
in de collectieve psychische toestanden, de mentaliteit van een groep of een
kring, hun geaardheid. Ook deze is gedeeltelijk een resultant, gedeeltelijk
echter volkomen oorspronkelijk. Alleen in zoverre ze resultant is, is ze dan ook
slechts beinvloedbaar. Elke collectieve aard is gedeeltelijk resultant van de
historie der maatschappij, groep of kring. Ook dit is een niet meer te bein-
vloeden feit. Maar tevens ondergaat deze mentaliteit of geaardheid invloed
van het uiterlijk gedrag, dat in zekere zin naar binnen slaat en daar sporen
achterlaat, en van de ogenblikken der sterke beleving. Daardoor kunnen be-
paalde mogelijkheden geactiveerd worden en andere mogelijkheden afsterven.
Zo kunnen de symbolen ook hier weer enige invloed op uitoefenen. Natuurlijk
zijn de stereotiepe gedragingen en symbolen, de aanwezige rollen en het spel
der rollen, de praedisposities tot bepaalde manieren-van-doen, allereerst resul-
taat van de mentaliteit of aard der groep. Daarom is hun invloed op deze aard
allereerst een stabiliserende en niet een wijzigende. Maar vanuit de kernen der
samenlevingsvormen kunnen zich wijzigingen gaan voltrekken, indien deze
aanslaan op andere elementen in de mentaliteit en de psychische aard der
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groepen. Daardoor kunnen ook nieuwe symbolen ontstaan, of bestaande sym-
bolen een nieuwe zin krijgen, waardoor die andere mogelijkheden geactiveerd
worden en de oude minder actief, zodat deze beginnen af te sterven. De nieu-
we tot leven komende mogelijkheden kunnen langzaam een transformatie
teweeg brengen in de psychische structuur zelf; rond de nieuwe geactiveerde
mogelijkheden kunnen er nieuwe mogelijke verschijnselen ontstaan. Worden
bovendien deze nieuwe mogelijkheden in momenten van collectieve waarde-
belevingen ingeschakeld, zodat de symbolen sterk levend worden, dan kan dit
omvormingsproces versneld worden. Het is echter duidelijk dat dit een levens-

proces is, d.w.z. van binnen uit, vanuit de eigen kern alleen kan geschieden.
Het is onmogelijk dit met geweld, met redenering of de meest ijzeren logica
te bereiken, zolang dit alles vreemd is aan de toestand der psyche, de aard
of mentaliteit. Elke overgang is noodzakelijk geleidelijk, sprongsgewijze ont-
wikkeling kan hoogstens bestaan in bewustwording van wat reeds aanwezig

was, maar heeft meestal uitsluitend plaats in de uiterlijke gedragingen en
structuren.
Zo werken de symbolen dus permanent in een dubbele richting van onder
naar boven en van boven naar onder in het psychisch collectief leven. Zij zijn
de verbindingen die de lagen op elkaar in doen werken, het cement, die hen
maken tot 66n totaal sociaal verschijnsel. In de opwaartse richting, waardoor    ,
zij het diepere en verborgene naar de oppervlakte brengen, verrichten zij    
vooral hun openbarende functie; in neerwaartse richting meer hun

partici-       
patieve functie, stellen zij de mens in staat aan de ideeEn, waarden en psy-
chische achtergronden deel te nemen en er wijzigend op in te werken.

*

Een alleszins redelijke vraag die men aan een studie der symbolen kan stellen,
is:  of  men  met de symboliek een middel in handen heeft  om de mentaliteit
der samenleving te wijzigen? Voor structuurhervormingen ziet men nog wel
een kans, maar elke sociale verbetering als verbetering van de menselijkheid
der samenleving eist naast een 'hervorming van instellingen' nog een 'ver-
betering van het moreel'. Veranderde structuurvormen schijnen slechts een
kans voor een verbeterd moreel te bieden, maar deze niet voort te brengen.
Hoe  deze  dan wel direct te beinvloeden? Welnu, het voorgaande staat  ons  toe
hiervoor enige conclusies te trekken:
I)  Vooral wat de geestelijke beinvloeding betreft kan men de maatschappij
niet  als een ongedifferentieerd geheel beschouwen:   het   is een geheel   van
groeperingen, die met elkaar, naast elkaar of tegen elkaar in leven. Er zijn
nochtans groepen die een of meerdere kernen vormen - kristallisatiepunten
- van de maatschappij. De meeste kam van slagen heeft een vernieuwing
die  van deze kernen uitgaat. Deze kernen zijn echter  niet  vast: de concen-
tratiepunten kunnen zich verleggen.
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2) Hetzelfde geldt van de wij-kringen in de groepen.
3)    Een  wijziging  in de uiterlijke structuur  doet  m66r  dan  een 'kans' bieden
voor een wijziging der mentaliteit. Zij is meestentijds oorzaak van het ont-
staan van nieuwe groepen of kringen der mensen, die organisatorisch bijeen-
gebracht worden. Het zijn deze groepen of kringen die de kans krijgen. Slaagtzo'n groep erin zich te formeren tot een innerlijke eenheid dn zich te maken
tot kristallisatiekern der andere groepen - wat de opzet is der structuur-
wijziging - dan, in deze condities, zal de mentaliteit dier nieuwe groepen
een positieve invloed hebben op de groepen die zich rond deze kernen for-
meren.
4) In dit proces kunnen de symbolen een rol spelen. Echter nooit door op-
legging alleen. De voorwaarden zijn:
a) dat de psychische grootheden die zij bevatten - ideeEn, waarden, psy-
chische toestanden - minstens vaag en onbewust reeds of nog aanwezig zijn
in de collectiviteiten, waartot de symbolen zich richten,
b) dat de tekengestalte waarin deze psychische grootheden verschijnen, hetzij
door gewenning hetzij door bewuste of onbewuste associatie in staat zijn spon-
taan deze waarde op te roepen,
c) dat de psychische grootheden van tijd tot tijd collectief sterk doorleefd
worden, d.w.z. de symbolen zelf gepasseerd worden en de inhoud ervan direct
ervaren wordt. Opdat dit mogelijk zij, is echter weer vereist:
d) dat het collectief groepsbewustzijn van tijd tot tijd wordt tot een gemeen-
zaamheidsverschijnsel: een sterk doordringen van het psychologisch leven der
leden. Blijft dit aan de oppervlakte en beperkt tot het massaverschijnsel, dan
is de collectieve directe ervaring der waarden onmogelijk en daarmee ver-
liezen de symbolen de spanning op hun waarden, daarrnee ook hun levend
karakter.



HOOFDSTUK V

SOCIOLOGIE VAN HET SYMBOLIEK DENKEN

I. INLEIDING: STAND VAN DE SOCIOLOGIE VAN HET DENKEN

De sociologie van het denken (Wissensoziologie, Sociology of Knowledge,
Sociologie  de la connaissance)  is als systematische behandeling van het vraag-
stuk: de verklaring van het feitelijk denken (mede) vanuit sociale factoren,
nog  zeer jong.  (1)   Tot  nu  toe  zijn de grote voortrekkers  in deze ieder  hun
eigen weg gegaan: Marx, Scheler, Mannheim, Sorokin, Merton, Znaniecki.
Zelfs de problematiek is door ieder op eigen wijze gesteld. Volgens Znaniecki
b.v. bestaat er geen intrinsiek verband tussen het sociaal leven en het denken
zelf en is een sociologische verklaring alleen mogelijk voor het historisch
optreden van een stelsel, voor zover dit optreden afhankelijk is van mensen
en  groepen,  die het bouwen, ontwikkelen, doorgeven of verwerpen.  (2)   Hij
beperkt zich echter practisch tot het wetenschappelijk denken. De andere
auteurs speuren ook naar invloeden van het samenleven op de inhoud van
het denken, ofschoon sommigen het wijsgerig en wetenschappelijk denken
hiervan uitsluiten (b.v. Mannheim voor de 'freischwebende Intelligenz',
Merton voor de exacte wetenschap, Marx voor de economie, Maquet voor
de wijsbegeerte en... waarschijnlijk allen voor de sociologie van het kennen).
De kernproblemen van deze studie zijn zeer duidelijk aangegeven door Mer-
ton:  I) welke sectoren van het denken ondergaan invloed van sociale factoren,
2) welke zijn de sociale factoren die invloed uitoefenen op het kennen en
3) van welke aard is deze invloed? Tot nu toe zijn hierop de meest ver-
schillende antwoorden gegeven. Voor Sorokin b.v. zijn de drie eerste cultuur-
beginselen   ( de sensorische, de mystiek-religieuze  en de ambivalent sensorisch-

spirituele) de factoren die de (andere) producten des geestes bepalen (waar-
heidssystemen, ethische systemen, kunstrichtingen, opvattingen over causa-

liteit, tijd, ruirnte  en dgl.) .  (3) Hun invloed  is  die van een major in een
syllogisme en heeft de zinvolle integratie der onderscheidene geestesfactoren
in 66n cultuursysteem tot functie. Voor Marx zijn de productieverhoudingen
de determinerende factoren, de maatschappelijk-organisatorische vormen en
de ideologieEn de afhankelijke factoren (in een gedeelte van zijn werk zijn
dit ook de natuurwetenschappen, die dan met de maatschappelijk-organi-
satorische vormen  tot de ideologische bovenbouw gerekend worden).  De
aard der 'determinatie' is bij hem zeer vaag, aangezien de ideologieEn 'vroeger

(1) Een zeer goed overzicht over de ontwikkeling van deze branche vindt men in
XXth Century Sociology, van de hand van Robert K. Merton, pag. 366-405·
(2) Florian Znaniecki: The social  rBle  of  the  Man of Knowledge,  New  York,   I940,
blz. I-Io.
(3)  Zie Hoofdstuk I, blz. 7 en vlg.
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of later' de productieverhoudingen volgen. Voor Mannheim vormen de be-
langengroeperingen de determinanten, en is het practisch-politiek denken de
afhankelijk variabele; de wijze der beinvloeding  komt  hier  niet tot verdere
klaarheid dan 'een invloed van sociaal-psychologische aard'. Scheler is van
allen de meest genuanceerde.(1) Volgens   hem   zijn de determinanten   niet
altijd dezelfde, al is er in het verloop van een beschaving wel een zekere regel
te vinden in de openeenvolging van drie bepalende factoren: bloedverbonden
groepen, politieke machtsstructuren, economische productieverhoudingen;
maar daarnaast noemt hij nog de kwantitatieve en de kwalitatieve bevol-
kingsstructuur, geografische en geopolitieke factoren. Onder de afhankelijke
factoren onderscheidt hij factoren,  die  zich zeer langzaam wijzigen:  de  we-
reldbeschouwingen, en andere,  die zich sneller wijzigen:  de meer kunstmatig
opgezette waarheidssystemen. Deze zijn in toenemende mate van kunstmatig-
heid  en  dus in toenemende vatbaarheid voor veranderingen; de mythen  en
legenden, de 'sensus communis', het godsdienstig kennen, de mystieke kennis,
de wijsgerige kennis, de natuur- en cultuurwetenschappen, en de techno-
logische kennis. De invloed der 'existentiele' d.i. der bepalende factoren gaat
echter niet verder dan het actueren van wat reeds mogelijk was in de richting
der ontwikkeling; zij verhinderen, versnellen of vertragen de autonome ont-
wikkeling van het geestesleven; hij typeert  ze  dan  ook  als de sluizen  van  het
geestesleven.

Het lijkt ons nodig dat men, om tot een gunstiger ontwikkeling van de socio-
logie van het denken te geraken,  elk a priori vermijdt en tracht zowel  de
feitelijke samenhangen, als de aard van de samenhang tussen de samenlevings-verschijnselen enerzijds en het denken anderzijds zo exact mogelijk te onder-
zoeken. Het enige dat als uitgangspunt nodig is, is een nauwkeurige omschrij-
ving van deze samenlevingsverschijnselen en de bepaalde soorten en wijzen
van denken. Daarom hebben wij in het eerste hoofdstuk eerst de sociale
kaders zo nauwkeurig mogelijk beschreven en in het derde hoofdstuk de eigenaard van het symbolisch denken. Zo lang men immers blijft werken met 'de'
samenleving en 'het' denken, blijft men ook in zulke algemene begrippen ste-
ken, dat er wel verwarring moet ontstaan. Terwijl alle auteurs spreken van 'sa-
menleving' en 'denken' zonder meer, heeft ieder toch steeds een bepaald type
van  samenleving, een bepaalde denksoort of bepaalde denkwijze  voor  ogen;
en niets garandeert, dat zij met dezelfde woorden ook hetzelfde bedoelen.
Dan blijft nog de vraag naar de methode. Kan men langs de weg van het
exact onderzoek wel ooit verder komen dan tot het opstellen van correlaties?
Kan men dus op deze wijze wet ooit de aard van de eenzijdige of wederzijdse
beinvloeding doorzien?

(1)   Max  Scheler, Die Wissensformen  und die Gesellschaft.  Deel I: Probleme einer
Soziologie des Wissens. Der Neue-Geistverlag, Leipzig  I 926.
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Men heeft zich echter allereerst af te vragen of het leggen van correlaties zelf in deze
materie wel mogelijk is. Voor het vaststellen van correlaties is een zekere meting nu
eenmaal noodzakelijk. Nu is het directe meten zowel van de sociale kaders - b.v. of
men te doen heeft met een massaverschijnsel, een gemeenschapsverschijnsel of een
gemeenzaamheidsverschijnsel, met een voor de grote cultuurmaatschappij gesloten of
open groep, met een archaische, familiale of technische maatschappij -, als dat van
denksoorten en denkwijzen onmogelijk. Het zou echter wel mogelijk zijn, de specifieke
uitingen van elk der samenlevingsvormen en van de verschillende denkwijzen vast te
stellen en deze uitingen dan te tellen, zoals b.v. Sorokin de wijsgeren, het aantal van
hun werken en hun copieen of uitgaven telde. Om correlaties op te stellen zou men dan
een groot aantal van terugkerende vormen van samenleven moeten onderzoeken op het
daarin verschijnen van verschillende soorten denkwijzen. Hetgeen een enorme op-
gaveis.

Hier komt nog bij, dat men slechts zelden kan experimenteren in het sociale leven. Men
kan wel een zich voordoend totaalverschijnsel, b.v. een oorlog die men meemaakt, onder-
zoeken, zoals men in een experiment te werk gaat. Maar als men de sociale kaders ziet
als makrosociologische, mikrosociologische en groepssociologische kaders, en hierbij
vasthoudt dat deze in het concrete leven altijd in elkaar grijpen en elkaar over en weer
bepalen, dan begrijpt men ook, dat men nooit 66n dezer kaders in zuivere experiment-
vorm voor zich kan hebben, zodat men bepaalde verschijnselen uitsluitend aan dit
kader en niet aan andere kaders zou kunnen toeschrijven. Als men dus iets beweert over
de invloed van 66n kader op het denken, dan is altijd het 'ceteris paribus' verondersteld.
Eerst wanneer men b.v. een bepaald groepstype enige malen zou kunnen onderzoeken
in verschillende cultuurwerelden en in hun verschillende phasen, omdat deze verschillen-
de denkwijzen in zich bevatten, en men toch zou constateren dat dit terugkerend groeps-
type telkens gelijke verschijnselen in die verschillende cultuurwerelden en in hun ver-
schillende omstandigheden met zich bracht, zou men gerechtigd zijn deze verschijnselen
aan dit groepstype all66n toe te schrijven. Dit compliceert dus het opstellen der corre-
laties nog meer.
Het komt ons op bovenstaande overwegingen voor, dat het opstellen van wiskundige
correlaties in de sociologie van het denken nog wel theoretisch mogelijk is, maar dat
het voorlopig niet tot een uitwerking in de practijk zal komen wegens de practische
bezwaren zowel extrinsieke (personen, tijd, geld) als intrinsieke (de onmogelijkheid
van experiment-situaties, waarin de kaders geisoleerd of repeterend in verschillende
makro-culturen verschijnen).
Een vraag die wij met grote ernst stellen - en die niet alleen dit onderwerp raakt, maar
tal van sociologische onderwerpen - is  deze: wat hebben  wij  in de sociologie  aan een
methode, die wellicht wetenschappelijk de meest perfecte is en de grootste zekerheid
biedt,  maar die onuitvoerbaar is wegens gebrek  aan geld, krachten en middelen ?  Men
verwijst steeds naar te maken onderzoekingen, te houden enquBtes in condities die wij
niet in handen hebben, of die uiterst moeilijk realiseerbaar zijn. Deze onderzoekingen
worden echter toch zelden ingesteld, zulke verfijnde enqu8tes toch zelden gehouden,
eenvoudig omdat zij onze krachten en middelen tot op heden te boven gaan. Met deze
verwijzingen naar onuitvoerbare opdrachten komen wij geen stap verder. Toch hiermee
doorgaan lijkt ons struisvogeltactiek.
Er is echter ook een andere methode. Men kan zich in een bepaalde sociale
vorm met de fantasie inleven, verstandelijk de concepten ervan ontleden en er
de consequenties van doordenken. Dit zal wellicht onmiddellijk verworpen
worden als subjectivisme! Geheel zonder subjectieve elementen is dit niet.
Maar dit zal dan ook slechts kunnen geschieden na een grondige theoretische
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vorming, welke een juist begrip van de vele verscheidenheden in kaders en
denkwijzen, en van elker specifieke eigenschappen, heeft bijgebracht. Daarna
zal men zijn door inleving en doordenking venvorven inzichten aan enkele
geselecteerde gevallen kunnen testen. Maar men moet deze testgevallen niet
beschouwen als voldoende inductiemateriaal, zoals nu vaak geschiedt: ook dit
zou struisvogeltactiek betekenen ! Natuurlijk  blij ft het ideaal   een zo exact
mogelijke oriEntatie vooraf, en verificatie en contr6le achteraf. Maar deze
methode, minder exact dan die der kwantitatieve meting en correlering, heeft
nu juist dit voor, dat men alleen z6 kan komen tot een begrip van de aard der
beinvloeding der kaders op een speciale wijze van kennen:  of er sprake is van
determinatie, conditionnering, stimulering, van 'sluizen', van eenzijdigheid
of wederkerigheid. Daardoor wint deze methode aan inzicht, wat zij wellicht
aan exactheid verliest.

Een enkel woord moeten wij nog wijden aan de vraag, die vooral de wijs-
geren interesseert en benauwt: raakt de sociologie  van het kennen  niet  aan
de  geldendheid  van het kennen, waarmee dan vooral bedoeld wordt:  van  het
wijsgerig en wetenschappeiijk kennenp Compromitteren de beinvloedende
sociale factoren het kennen ? Helaas hebben velen,  na een oppervlakkige  ken-
nismaking met de sociologie van het kennen, misschien zelfs reeds na een
kennisname van de probleemstelling, haastig geconcludeerd dat elke waar-
heidsformulering groepsgebonden,  dus maar relatief, dus waardeloos  is;  dat
men met de sociologie van het kennen een standpunt bereiken zou boven de
filosofen en de wereldbeschouwingen. Deze blas6 sociologen zouden, indien
zij verstandig genoeg waren om gevaarlijk te zijn, voeren tot een geestelijk
nihilisme. Natuurlijk kan de gestelde vraag niet eens door de empirische
sociologie opgelost worden !  Het is zuiver a priori  even goed mogelijk,  dat
een bepaalde sociale factor compromitterend als begunstigend werkt, als
ook, dat verschillende sociale factoren even zovele uitkijkposten op de waar-
heid zijn. Bovendien is de sociale factor niet de enige die op het kennen
inwerkt. Maquet onderscheidt   hier vier factoren:  (1)    I) de immanente
factoren: het object  en de logische wetten  van het kennen;  2) de psycho-
logische factoren, zoals de hartstochten, of - naar Maquet vervolledigend
aan de traditionele opvattingen toevoegt - de psychologische structuur van
de denkende persoon;  3) de sociologische factoren, zoals de maatschappelijke
structuren en 4) de culturele factoren, het collectieve geestesleven waarin de
denkende persoon geplaatst is. Zelfs deze vier factoren zullen nooit ieder ken-
verschijnsel  van elke persoon totaal verklaren; slechts een zekere gerichtheid
van het subject. Als vijfde factor noemt Maquet daarom nog de originaliteit
van iedere pei'soon.
(1) Jacques Maquet, Sociologie de la Connaissance, sa structure et ses rapports avec
la philosophie de la Connaissance, Leuven,  1949, blz.  330 vlg.
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Men kan erover twisten of de derde en vierde factor gescheiden kunnen
worden. Men kan zelfs erkennen dat in de psychologische factor een socio-

logisch element doorwerkt: de basisstructuur der persoonlijkheid is immers
zeker cultureel bepaald, anders voor een Afrikaan, een Amerikaan en een
Chinees. Maar het is wel merkwaardig dat men de psychologische factor
altijd heeft erkend als een mogelijkheid tot deviatie van het kennen, zowel als
een  mogelijkheid tot dieper doordringen  in  het te kennen object: sympathie
is altijd als een gunstige omstandigheid beschouwd om dichter bij de waarheid
te komen. Waarom zouden de beide mogelijkheden ook niet voor de invloed
van de sociaal-culturele factoren gelden ?

Luhrs (1) schijnt zulks te ontkennen, althans hij meent ter verklaring van de verschei-
denheid in het denken slechts psychologische en g66n sociologische factoren te kunnen
vinden. Wat hij als oorzaak van de verscheidenheid van het burgerlijk en socialistisch
denken wel meent te moeten vaststellen, is een collectief aanpassingsproces van de massa
in zijn zedelijkheids-, waarheids- en schoonheidsoordelen aan de concrete belangen der
situatie. Deze aanpassing betekent een vervorming, ombuiging, vertroebeling of beper-
king van het objectieve oordeel, hetgeen juist voorkomt in de massa, die voor de grote
meerderheid door middelmatige mensen gevormd wordt. Ook hij neemt met Mannheim
de mogelijkheid aan van een 'Freischwebende Intelligenz', die dan tot objectieve
waarde-oordelen kan geraken. Deze stelling van Luhrs is zeer duidelijk voor wat hij

de bepalende en de bepaalde factoren acht, en voor de aard van de invloed. Maar,
terwijl wij allereerst het scherpe onderscheid tussen sociologische en collectief-
psychologische factoren niet zouden willen onderschrijven, geloven wij ook dat hij
de problematiek van de sociologie van het kennen te beperkt ziet. De verschillende
sociale kaders beinvloeden niet alleen een meer of minder valse kennis, maar ook
een oriEntatie van de aandacht, de wijze van tegen zijn medemensen, groepen, zaken,
waarden aan te kijken, de hiErarchie der waarden die men opstelt, een al of niet in
belangen denken, al of niet traditioneel-gebonden denken, al of niet symboliek denken.
De grootste vergissing van Liihrs schijnt ons dat hij het denken slechts in 66n kader
beschouwt, nl. dat van de sociabiliteitsvorm van de massa; dit dan in verband met het
waarderend denken. Hierover heeft hij knappe dingen gezegd, maar allerminst de
'sociale gebondenheid van het denken' uitgeput.

Een belangrijke vraag is wel, of de sociale factoren alleen op de keninhouden
invloed uitoefenen, of ook op het denkproces zelf. De laatste invloed snijdt
zeker veel dieper. Toch valt die niet te ontkennen: de archaische cultuur blijkt
het participatieve denken, het denken onder de leiding van de fantasie, tot
gevolg te hebben, waarbij het beginsel van non-contradictie zeker niet over-
heersend is. In het Taoistisch-Chinese denken schijnt het identiteits- en het
oorzakelijkheidsbeginsel vervangen te zijn door het beginsel van de harmo-
nie ;   (2)   terwijl een technisch-rationele maatschappij  als onze Westerse,  het
critisch-rationele denken sterk naar voren brengt. Maar de feiten leren even-
zeer dat een primitief van oorsprong en een Chinees die geheel in China is
opgevoed, zich toch het critisch-rationele denken van onze Westerse bescha-

( 1)    Mr  A. Liihrs, Burgerlijk en Socialistisch denken, Arnhem,   I 946,  blz.  7 I-88.
(2)    Zie bij Maquet,  o.c.,  blz.   183  vig.
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ving eigen kunnen maken; zelfs gemakkelijker dan een in het exact-weten-
schappelijk denken opgevoede Westerling het primitieve denken kan assirni-
leren! Bovendien vindt men in de archaische culturen in verband met hun

\ techniek ook de rationele oorzakelijkheidsredenering, evenals men in het
Westen nog tal van primitieve opvattingen vindt. Het scherpste onderscheid
tussen de wijsbegeerte van het denken en de sociologie van het denken is dan
ook weI, dat de wijsbegeerte de radicale mogelijkheden van het denken, met de
daaraan verbonden noodzakelijkheden (wetten der logica) en d6 waarheids-
kansen van elk dier mogelijkheden onderzoekt, terwijl de sociologie van
het denken zich uitsluitend kan bezighouden met de feitet#ke denkver-
schijnselen, dus met het gebruik der mogelijkheden. Zo zijn zij ook altijd

'  onderscheiden en daarom kan men nooit vanuit beperkte feitelijkheden
concluderen tot de onmogelijkheid van andere verschijnselen. Wel kan de
sociologie op deze wijze nieuwe problemen aan de wijsbegeerte ter verklaring
voorleggen. Men kan immers nieuwe mogelijkheden ontdekken via de feiten,
mogelijkheden die de wijsbegeerte nog niet onder ogen had gezien, zoals b.v.
Maritain een wijsgerige hypothese ontwierp om de verschijnselen door LEvy-
Bruhl gesignaleerd, in hun diepste zijn te verklaren.
Een vraag die blijft staan is echter, of men zich wel aan de invloed van de
sociale kaders, waarin men in feite leeft, kAn onttrekken. Nu is deze vraag
niet moeilijk te beantwoorden voor de mikrosociologische kaders, die zelf
immers voortdurend wisselen, evenmin voor de groepkaders, wanneer de
mens, zoals meestal het geval is, wisselend in verschillende groepen verkeert.
De wisseling zelf geeft immers aan de blijvende persoon de mogelijkheid zich
eraan te ontworstelen en zich niet telkens door de kaders te laten absorberen.
Moeilijker schijnt het zich te onttrekken aan de makrocultuur, waarin men
geboren en getogen is. En inderdaad weinigen slagen hierin. Anderzijds leren
de feiten ook, dat het voor negers noch voor Chinezen onmogelijk is aan onze
Westerse universiteiten te studeren, en in de phaenomenologische reductie
hebben wij juist een methode gekregen om onze begrippen van al het niet
wezenlijke te zuiveren, dus ook van bepaalde historische cultuurelementen.
Wel zal men, om in deze reductie volkomen te slagen, juist de relativiteit der
makroculturen moeten kennen. Men moet weten wat in ons denken typisch
Westers is, om de universele elementen van het denken te kunneu ontdekken.

Het is de traditioneel-thomistische opvatting dat het persoonlijk kennen noodzakelijk
sociaal beinvloed moet worden, wil het tot voldoende keninhouden komen, die voor het
menselijk leven noodzakelijk zijn. 1) Wanneer men nu langs de studie der sociologie tot
de erkenning komt dat dit beinvloedende sociale leven niet homogeen, maar sterk
gedifferentieerd is, niet alleen naar structuurvormen, maar eveneens naar mentaliteit,
dan ligt ook de conclusie voor de hand dat het persoonlijk denken noodzakelijk bepaald
is naar de groperingen, die het beinvloeden.

(1)  eve: Sociaal Wijsgerige opstellen. Tilburg,  1948, blz.  15·
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Het bovenstaande is veel meer een programmatische beschouwing over de
sociologie van het denken, dan een weergave van de stand van zaken in dit
onderdeel der sociologie. Men staat inderdaad nog te veel aan het begin, met
enkele pogingen tot verwerkelijking, die veeleer verkenningen zijn van het
terrein en dus te beperkt van waarde, dan dat men op defeinitieve resultaten
kan wijzen. Het hierna volgende zal zeker niet alle vragen die men terecht
aan de sociologie van het symboliek denken kan stellen, beantwoorden. Vooral
de verklaring van het hoe en waarom - de eigenlijke aard der beinvloeding
op dit kennen - kan vaak nog niet tot helderheid komen.  (1)  Het komt oils
trouwens voor dat er in het huidig stadium ander werk te doen is. De socio-
logen die zich tot nu toe met de sociologie van het denken bemoeiden, hebben
nagelaten systematisch hun feiten te verzamelen. Men is van theorieEn uit-
gegaan, die.men met voorbeelden heeft geillustreerd. Men heeft de vraag-
stukken niet systematisch uit de feiten laten groeien. Waar echter mee be-
gonnen moet worden, is de sociologische researchmethode, die men nog te
zelden heeft toegepast op het geestesleven. Men dient het gehele terrein met
behulp van een geschikt instrumentarium systematisch af te tasten en de
feiten op te sporen, of men ze verklaren kan of niet. Dit instrumentarium
is voor ons het systeem der sociale kaders, zoals wij dit in het eerste hoofdstuk
hebben uiteengezet. Dit dwingt ons immers het gehele geestesleven naar zijn
symbolieke uitingen te onderzoeken. Waarbij wij vooralsnog buiten de vraag
blijven of deze sociale kaders, en het sociologisch element binnen het leven in
deze kaders, ook de laatste verklaring is van het optreden der symbolieke
denkuitingen.

De uraagstelling voor dit hooldstuk
Wanneer wij nu de sociologie van het symboliek denken naar de inventieve
methode gaan behandelen, moeten wij ons de vraagstelling goed reali-
seren. De vraag is of de sociale kaders aanleiding geven tot het optreden
van symboliek kennen of denken, of dit denken naar de kaders waarin het
optreedt, zich ook wijzigt, of de kaders bepaalde functies ervan accentueren,
andere terugdringen. De vraag kan zich ook stellen van welke aard de invloed
van de kaders is.
Herinneren wij ons nog even de eigen aard van het symboliek denken. Het
ligt binnen het kader van het kennen van een significatum door middel van
een significans. Hierbinnen zijn vier mogelijkheden:I) het passeren van het
significans voor een directe ervaring van het significatum (het zin-ervarend
kennen) ; 2) als ander uiterste: het kennen van een significans zonder te weten
dat het iets anders beduidt (het ding-kennen), 3) het kennen van het sig-
nificans waarmee het significatum oppervlakkig geassocieerd wordt (het

(1) Een PO ing daartoe doen wij op blz. 239.
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signaal- of louter-teken kennen), 4) het kennen van het verborgen significa-
tum in en door het significans (het symboliek kennen). Aangezien het teken
teken is in en krachtens het denken, ligt het aan de denker in welke vorm het
zal optreden en kan het teken krachtens de situatie waarin de denker staat, van
het ene stadium in het andere overgaan.
Het symboliek denken komt zelf weer in verschillende denkwijzen voor. Het
kan zijn een globaal-symboliek denken - waar tussen significans en signifi-
catum geen onderscheid meer gemaakt wordt - en een analytisch-symboliek

  denken,

een perspectief denken, waar dit onderscheid weI bewust is. Het
globaal-symboliek denken kan weer een mythische symboliek zijn, waar aan
de zijns-identiteit van symbool en gesymboleerde geloofd wordt, en een ge-
woon- of logisch-globaal denken, waarbinnen de identiteit wel beleefd wordt,
maar daarom  nog niet tot zijnsidentiteit verklaard wordt; dus slechts binnen
het psychische blijft bestaan.
Daarnaast kennen wij het onderscheid tussen intellectieve, volontatieve en
emotionele symbolen, kennen wij hun mededelende, demonstratieve en parti-
cipatieve functies.
Het symboliek denken is, zoals boven gezegd, een denkwijze, geen denk-
soort.  Zij kan optreden in allerhande denksoorten: de common-sense,  het
kennen van de ander, het godsdienstig, wijsgerig, wetenschappelijk, technisch,
politiek, juridisch denken.
De systematische vraagstelling is nu of al deze variaties samenhangen met de
diverse sociale kaders.
De vraagstelling is inderdaad systematisch, d.w.z. het is even goed mogelijk dat
een onderzoek in een 'ja' als in een 'neen' resulteert. En zelfs wanneer men in
een bepaald kader een positief antwoord vindt,  dan  is nog altij d de ceteris-
paribusformule verondersteld, want de makro-, mikro- en groepskaders door-
dringen elkaar. In concrete samenlevingsverschijnselen kunnen pro- en contra-
tendenzen elkaar doorkruisen, opheffen of versterken.
Het antwoord op de vraag naar de wijze van beinvloeding zullen wij geven
na de diverse groepen te hebben behandeld; ook dit zal immers uit het onder-
zoek zelf gevonden moeten worden.

II. DEMIKROSOCIOLOGIE VAN HET SYMBOLIEKDENKEN

De mikrosociologische kaders zijn de uoTmen waarin, de wijzen waarop
personen en kring in en door de sociale gehelen gebonden worden. Hier is dus
sprake uan de wijuormen in hun drie intensiteitsgraden: gemeenzaamheid,
gemeenschappelijkheid en massaverschijnsel, daarnaast uan de uerhoudingen
tot de ander in de vier uormen uan toenadering, ueTwijdering, oppositie en
conflict, die alle introueTt en extrouert kunnen zun, spontaan, gestructureerd
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of   georganiseerd   (zie  hoofdstuk  I).  Deze  uerbindingen  bestaan  nooit  geiso-
leerd, maar worden in hun concreet bestaan altijd mede gekleurd door de
geheten, waarvan zij verbindingsuormen z(in. Zij moeten, wit men ze apart
bestuderen, daarvan losgedacht worden. Soms worden bepaalde groepen zo-
danig ouerheersend getypeerd door hun bindingsuorm, dat deze bindingsuorm
ook het best in die groepen bestudeerd kan worden. Daar dit uooral met intro-
versie en extrouersie, met structurering en organisatie het geual is, zullen wij,
mede om herhalingen te uoorkomen, deze uerschijnselen bij de groepen en
niet bijde sociabiliteitsuormen behandeten, en ons hier beperken tot het wij en
de uerhouding tot de ander.
Gezien juist de grote abstractheid van deze vormen, kunnen er, wat het sym-
boliek denken betreft, alleen maar conclusies getrokken worden op een even
algemeen en in alle verbanden terugkerend kengebied, nl. de kennis van de
ander en van de gehelen zelf: hoe ziet men daarbinnen elkaar en de kring?
Zeker hebben deze vormen ook invloed op de symbolieke kenwijze binnen
andere kengebieden, zoals op het religieuze, het artistieke, het wetenschappe-
lijke, het technische gebied, maar dit kan slechts binnen de groepen waarin dit
denken leeft, worden bestudeerd.

I. De wil-uormen
Zoals wij reeds vaststelden is het wij, zeker het spontane wij, zelden constant
van dichtheid; het beweegt zich bijna constant tussen het gemeenzaamheids-,
het gemeenschaps- en het massaverschiinset. Er zijn wel groepen waarin een
dezer vormen een grotere stabiliteit verkrijgt, zo kent de familie in de familiale
cultuur bijna constant het gemeenzaamheidsverschijnsel, terwijl in de consu-
mentengroep, of het 'publiek' bijna constant het massaverschijnsel heerst -,
maar in tal van groepen is hier voortdurende wisseling en ligt dit anders voor
de verschillende 'wij's' in de groep, zoals in de kern, de begeesterden, de over-
tuigden en de meelopers. - Het is dan de vraag of het symboliek denken
meereageert met deze bindingsverschijnselen.
Men kan zeker niet zeggen dat het symboliek denken een monopolie is van
een dezer drie sociabiliteitsvormen, maar het vertoont weI wijzigingen, zowel
in de kennis van het geheel zelf, als van de medeleden en van de buitenstaan-
ders. Het massaverschjnsel heeft hier de tendenz naar vergroting van het
barriBrekarakter van het symbool, naar afname van de psychische spanning
op het innerlijk leven van de groep of van de ander; het tendeert dus naar
het teken-kennen, naar vervlakking.

/Us typerende voorbeelden zouden wij hier willen wijzen op de klasse- en standsgroepe-
ring, waarin doorgaans het massaverschijnsel overheerst. De klasse of de stand wordt
door de meesten  wel  als een realiteit ervaren; een realiteit  die  zich  uit  en zich oplegt
in gedragssymboliek en leefregels: sommige gedragingen liggen immers boven of beneden
de  stand  en  zijn als zodanig taboe, andere behoren ertoe  en zijn derhalve geEist;   de
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klasse heeft een eigen strijdtaal, eigen leuzen, soms liederen en feesten. Slechts vaag
bestaat het bewustzijn  dat deze klasse en stand  een zin heeft: de klasse als zinvol  ver-
schijnsel in de kapitalistische maatschappij om het evenwicht der belangen te hand-
haven; de stand als zinvol  in de culturele maatschappij  om een eigen cultuurvorm  te
behouden en te ontwikkelen. Juist deze zin verleent aan de stereotiepe gedragingen het
symbolisch karakter. Maar nu blijkt ook reeds dat het massakarakter in de standen
meestal nog oppervlakkiger is dan in de klassen. De leefregels der standen worden vaak
uitsluitend als feiten ervaren: elk perspectief  op  hun  zin  is   dan zoek; terwijl  in  de
symbolen der klassen altijd nog wel iets van hun zin leeft, ofschoon de mate waarin dit
geschiedt, afhankelijk is van de feitelijke spanningen in de maatschappij. In welvarender
en harmonischer tijden worden dit meer schablonen dan symbolen. Het merkwaardige
hierbij is echter, dat de klassen meestal wel organisatorische superstructuren hebben -
partijen, vakorganisaties -, de standen echter niet, en toch de symbolen van de standen
veel taaier zijn dan die van de klassen; hetgeen alleen te verklaren is als men aanneemt
dat standen en standsverschillen - hoewel door veler ethisch gevoel afgewezen - toch
in het onbewuste hun zin behouden en men onbewust deze gedragsregels, of nog veel
eerder de inbreuk erop, symbolisch aanvoelt als zinvol. De starheid der symbolen bewijst
evenwel dat dit onbewuste zinwaarnemen niet vitaal genoeg meer is, om zich steeds
opnieuw in nieuwe symbolen uit te drukken, terwijl er in het klasseverschiinsel, dat
ondanks zijn doorgaans massaal karakter, ook zijn momenten van begeestering en
gemeenzaamheid kent, wel telkens nieuwe symbolen opkomen en andere symbolen ver-
zwakken en afsterven,  b.v. het 'proletariErs aller landen, verenigt  u !'

De kennis van de ander-medelid van dezelfde groep is in het massaverschijnsel
dan ook weI symbolisch, maar met vrij weinig spanning op zijn psychische
individualiteit. Er is niet m66r kennis van dit medelid nodig, dan ten dienste
van de gewone omgang en de collectieve houding. Het gemeenschappelijk-
bindende wordt bij oppervlakkige fusie niet in discussie gebracht, maar zonder
meer  aanvaard; men vraagt  daar  niet naar ieders individuele oordeel  hier-
omtrent. Het barridrekarakter blijft groot. De persoonlijke kennis van de
buitenstaander buiten de groep waarin het massaverschijnsel overheerst, wordt
door dit verschijnsel nauwelijks beinvloed, tenzij de buitenstaander tegen-
stander is; maar tegenover een tegenstander wijzigt zich bijna altijd het massa-
in het gemeenschaps- of gemeenzaamheidsverschijnsel ! Denkt men echter  in
de rol van een massa-groep, dan zal de neiging bestaan de buitenstaander
meer positivistisch te beoordelen als lid van een andere massa-groep, met een
lichte symbolische inslag, door achter hem zijn groep te zien.
Aan het andere uiterste, tegenover het massaverschijnsel, staat het gemeen-
zaamheidsversch#nset. Dit brengt altijd met zich dat de kring zelf en de leden
daarin op zeer intieme wijze gekend worden, zodat de tendenz ontstaat de
kenmiddelen, de uitingen van de kring en van de ander, de symbolen dus, te
over·schrijden en tot een directe ervaring van het intieme leven van de kring
en de ander daarin te geraken. Zeker, alle kenmiddelen kunnen niet gemist
worden, maar er zijn uitingen - een blik van verstandhouding! - die onmid-
dellijk en direct al het geheime volkomen uitleveren. Een essentiEle trek van
het symbool, het barri&re-karakter, vervalt dan. Voor zover er symboliek
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kennen blijft, is dit van globaal karakter. Als algemene trek verschijnt hier dus
altijd een grote spanning van de persoon op de groep, op de andere personen
en ook op de in de groep beleefde waarde, met een zwakke weerstand van
het uitwendig kenmiddel. Wat de kennis van de ander-buitenstaander betreft,
ligt de verhouding heel anders. Is de gemeenzaamheidskring sterker introvert
gestructureerd, dan is de ander buitenstaander zonder meer; er is geen aan-
dacht voor zijn eigen persoon en betekenis en hij wordt door zijn geldende
kwalificatie zonder meer geplaatst; dit denken is dan meer een ding-kennen.
Is echter €en gemeenzaamheidskring sterker extrovert gericht en dus in con-
tact met anderen, dan wordt hij door zijn kwalificatie gekend in een betrek-
king  tot deze kring en wordt  hem  een zin verleend: hij wordt vriend, helper,
beschermer, bedreiger, vijand, aanvaller.
Men kan dat constateren in oorlogstijd, wanneer een natie veel meer gemeenzaam
wordt;  dan  is een benaming van iemand als Duitser, Tommy,  Rus, enz. voldoende  om
deze persoon in de hevigste sympathieEn of antipathieEn te plaatsen, hij wordt in deze
kwaliteit waargenomen (als strijdhaftig,   vuil, knap), beoordeeld   naar   in de kringlevende vooroordelen;   in 66n woord:   hij   is   voor ons, zoals   hij   door de symbolen
aangeduid wordt. Men constateert het globaal-symboliek kennen.
Tussen beide voornoemde sociabiliteitsvormen staat het gemeenschapsuer-
sch(insel, waarbij een evenwicht tussen zelfstandige persoonlijkheid en sociale
penetratie bestaat. Het is in alles een typisch evenwichtsverschijnsel, niet zo
sterk emotioneel als de gemeenzaamheidsvorm, maar sluit het gevoel toch ook
weer niet geheel uit. Het is wel overheersend rationeel en volontatief. Vandaar
dat hier het kennen van de ander, de kring en de buitenstaander weI duidend,
dus symbolisch blijft gericht op de psychische eigenheid en hun plaats in en
rond het geheel. Anderzijds is hier geen neiging tot een directe ervaring van
de ander, noch van de groep of kring: de onvolledige integratie handhaaft
een zekere afstand. De ander verschijnt primair  in zijn sociale  rol;  pas  via
het spel van die rol wordt hijzelf benaderd. Daarom is dit symboliek kennen
meer intellectueel dan participatief van aard - stelt meer de openbarende
functie van het symbool op de voorgrond -; hoewel de participatieve functie
in de ervaring van het spel van de ander in zekere mate nog aanwezig is.
Ook deze sociabiliteitsvorm is, evenals de gemeenzaamheidsvorm, niet steeds
even actueel, ofschoon deze actualiteit verschillend is naar verbanden. In het
Westerse goede gezin b.v. is deze vorm de dagelijks voorkomende en de
gemeenzaanfheid eerder een tijdelijk verschijnsel. In zeer veel andere vcr-
banden is de massaverbinding de dagelijks voorkomende, en ontstaat de ge-
meenschapsvorm van tijd tot tijd, vooral in samenkomsten of ontmoetingen.
Heel typisch is deze sociabiliteitsvorm dan ook de vorm van de kernen binnen de grotere
sociale groeperingen: de kernen van de 1dassen en standen - waarin de common sense
leeft  -; de kernen der politieke partijen en vakorganisaties;  die  van het wijsgerig,
wetenschappelijk en technologisch denken, zoals die leven in faculteiten, laboratoria,
researchbureaux, hoger personeel der grote ondernemingen, planburcaux en dezcr
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staven; de kernen van het godsdienstig leven, zoals theologische scholen voor het weten-

schappelijk godsdienstig kennen, actieve religieuze orden voor de directe godsdienstige
waardebeleving (de contemplatieven zijn eerder kernen op een ander plan, dat der

onzichtbare genadebedeling; sociaal neigen zij eerder naar gemeenzaamheid).   Een
directe uitzondering menen wij te moeten constateren in de kernen van het artistieke
leven, die veeleer de gemeenzaamheid tot eigen sociabiliteitsvorm hebben, en waar dan
ook de directe schoonheidservaring betracht wordt en nieuwe symboliek ontworpen

wordt om telkens weer overwonnen te worden. De actieradius van deze kernen is dan
ook weer vrij gering. Over het algemeen zal de actieradius van een sociale kern des
te sterker en uitgebreider zijn naar gelang de leden meer algemeen bekende of aanvaard-
bare symbolen gebruiken en tegelijk voor zich een grote spanning houden op de daarin
uitgedrukte waarden, ideeen en idealen, dus sterk extrovert en introvert tegelijk zijn.

2. De binding door gedeeltelijke zelfstandigheid
Naast en binnen de wij-verhouding bestaat de binding door gedeeltelijke zelf-
standigheid, in de vier ondervormen zoals wij die hebben onderscheiden: toe-

nadering, verwijdering, oppositie en conflict. Ook deze vormen kunnen, even-
als de wij-vormen, met allerlei levensinhouden gevuld zijn; zij kunnen bestaan
in het alledaagse leven, in wijsbegeerte, wetenschap, politiek en techniek;
maar wat de vorming van het symboliek denken aangaat, zijn deze kaders
vooral van belang voor de kennis van de ander, voor de wijze waarop men deze
ziet. Verschijnt ons die ander hier geheel verborgen achter een praedicaat, een
toegekende rol, of laten deze vormen ons toe toch via symbolen tot diens
psychische eigenheid  door te dringen ?  Van een adaequate ervaring  van  de
ander zal hier niet gauw sprake zijn, omdat in dit type van verhoudingen de
mensen altijd meer nadruk leggen op hun onderlinge afgegrensdheid, zulks

in tegenstelling met de wij-verhouding. Men constateert dan ook dat zowel
toenadering als verwijdering, conflict als oppositie uitgaan van bepaalde 'op-

vattingen' over de ander, maar dat deze opvattingen de sociale vormen ook
weer kunnen wijzigen.
Dan is het duidelijk dat vooral de conflictspositie het meest van al voert naar

het zuiver teken-kennen, dat niet anders meer doet zien dan de tegenstander,
zonder enige spanning op het kennen van de personen zelf. Het gevaar is zelfs

groot dat men gaat vechten tegen eigen fantasievoorstellingen, door haat of
angst ontworpen en toegepast op de tegenstander, waardoor men het innerlijk
van de ander gaat identificeren met de eigen ontworpen duidingen. Het is
ook merkwaardig dat mensen in conflictspositie zich veel meer echt laten
kennen aan buitenstaanders (omdat zij - geheel geabsorbeerd door de con-
flictsverhouding - tegenover dezen geen aparte 'houding' aannemen ) dan
aan de andere conflictspartij, tegenover welke men een aparte rol speelt.

In de opt)ositie-verhouding, die altijd binnen een wij gelegen blijft, bestaat

er een grote spanning  op de bedoelingen  van de ander; vandaar  dat  al  zijn
argumenten, zijn gesties en uitlatingen symbolisch gekend worden: zij worden

meer op de bedoelingen beoordeeld dan op hun eigen waarde. De reden hier-
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van is, dat de oppositieverhouding binnen de groep blijft en beheerst blijft
door het ene groepsdoel. De oppositie die een beleid critiseert, moet rekening
houden met de mogelijkheid dat de critiek aanvaard wordt en zij zelf de ver-
antwoordelijkheid te dragen krijgt. Vaak is de bedoeling der critiek geen
andere, dan zelf het bestuur in handen te krijgen. Daarom moet zij de nodige
troeven achter de hand houden. Intussen manifesteren de uitlatingen en
daden der oppositie iets van deze achtergehouden plannen en bedoelingen
en het kennen der andere partij of partijen is juist hierop gericht. Hier ont-
staat dus een sterk waarderend en symboliek kennen. Wel verdwijnt hier zo
goed als geheel het participatieve element van het symbool, omdat de Opzet
bij dit kennen allerminst  is: de waarden en bedoelingen over te nemen,  maar
veeleer om deze te elimineren, tenzij - wat ook niet zeldzaam is - de groep
die aan de macht is, juist de bedoelingen der oppositie wil realiseren om deze
aldus de wind uit de zeilen te nemen.
Beziet men de 'toenadering onder uoorbehoud van zelfstandigheid', dan wordt
de ander op de eerste plaats gekend in een bepaalde rol: als koper, werkgrver,
gastheer, en zijn woorden en handelingen worden in deze zin geinterpreteerd.
Als zddanig zou er geen spanning bestaan op de psychische eigenheid van de
ander, zou het kennen meer een ding-kennen dan symboliek zijn. Toch brengt
het element van toenadering mee interesse te gaan betonen voor de persoon
achter de rol. De reserve echter verhindert de directe ervaring van deze

persoon. Vandaar dat, wanneer deze interesse voor de mens levend wordt,
hetgeen bij blijvend contact normaal is, zijn woorden, gedrag en gebaren een
symbolisch karakter verkrijgen; zodat  dan  in  deze vorm, wanneer  zij  duur-
zaam is, het symbolieke denken bevorderd wordt.
Bij de uerwijdering tussen personen of groepen, dus bij vergroting der reserve,

bestaat de tegenovergestelde tendenz; men neigt ertoe zich meer onverschillig
te  maken  voor  de  mens  en de relatie slechts  te doen spelen  van  rol  tot  rol:
slechts de verkoper, de ondernemer, de gastheer in hem te zien en zich daartoe
te beperken. De kennis wordt daardoor dus veel meer op de qualificatie ge-
richt, minder of in het geheel niet symboliek.

3.  Het is belangrijk hier aandacht te wijden aan de kennis van de groepen qua
tales onderling. De belangrijke vraag is hier of de leden der diverse groepen
met elkaar onderling direct contact hebben, ja dan neen.
a. Wanneer zij onderling niet met elkaar in contact staan, grenst de kennis
van  elkaar  aan het mythische: men heeft dan niet-geteste voorstellingen
van elkaar, waaraan men alle uitingen van de anderen toetst. Deze voorstel-
lingen zijn naar hun realiteitswaarde voor de kenner zo goed als identiek met
onmiddellijke ervaring. Men heeft dan het e.igenaardige effect, dat het sym-
boliek denken weer perspectiefloos is zoals het ding-kennen, maar nu omdat
de voorstelling identiek is met de zin, de psychische achtergrond zelf.
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Voor menige groep is de wereld ingedeeld in kwalitatieve ruimten (Zuid-Limburg is
vacantie-oord; Brabant is kampeerterrein; Spanje is een achterlijk, maar militair land;
Amerika is een verzameling farms, industrieen en wolkenkrabbers) en de personen die
daar leven zijn door deze met voorstellingen gekleurde ruimten getekend. Een Hollandse
vrouw is voor een Amerikaan een in Volendams costuum de vloer schrobbende schone.
Zo zien wij vaak Chinezen, Zuid-Amerikanen, zeelieden en primitieve volkeren.

Wij  kennen  ze  in en krachtens de voorstelling (mythe),  die  wij ons ervan
maakten, waaraan wij niet twijfelen, en die voor hoogst reeel geldt. Het
werkelijke contact met de personen of geestesproducten van zulke groepen
vernietigt slechts op de lange duur de mythe.
Eenzelfde mythische beschouwing vindt men bij conflictstocstanden tussen

groepen, waarschijnlijk zelfs nog meer geaccentueerd, omdat nog minder
personen zich van deze groepsvoorstellingen los kunnen maken. Men consta-
teert dit duidelijk in oorlogstijd. De vijandige groep geldt als in alle opzichten
kwaadaardig. Een andere voorstelling wordt  door de groep niet getolereerd;
dat zou verraad  zijn;  meer  nog, die andere voorstelling is ondenkbaar:   de
groep zou niet strijdbaar blijven als men in de vijand iets goeds zag. De groep
twijfelt  dan ook  niet  aan de juistheid van eigen voorstellingen;  zij zi.in zelfs
- om met L6vy-Bruhl te spreken - waterdicht voor de ervaring: tijdens de
laatste oorlog was en bleef iedere Duitser een 'mof, een 'Hun', zonder ook
maar de minste poging in dit volk iets goeds te ontdekken. Iemand die dat zou
doen, zou zich isoleren in eigen groep. Men herinnere zich ook de collectieve
Nederlandse voorstelling der Engelsen tijdens de grote oorlog (de Tommies)
en tijdens het Indonesisch conflict.
Uit een en ander blijkt wel, dat het niet-hebben-van-contact niet territoriaal,
maar psychisch opgevat moet worden, zoals de Duitse bezetting tijdens de
oorlog in volkomen isolement van het Nederlandse volk bleef. Er blijkt echter
uit niets, dat er een strikt noodzakelijk verband bestaat tussen isolement en
dit primitieve denken. Het is een feitelijke toestand. Waarom zou - zoals
elders het primitieve denken overwonnen is - dit ook niet voor de groepen
op afstand, wellicht later ook voor de groepen in conflict, overwonnen kunnen
worden? Eenvoudig is dit intussen niet. Men stelle het niet voor alsof dit
alleen maar een  zaak van voorlichtingsorganen  is, want ten eerste:  ook deze
zijn van de collectieve mentaliteit bevangen; ten tweede: hetgeen zij ter kennis
brengen wordt door deze mentaliteit geinterpreteerd en ten derde: zouden zij

tegen deze mentaliteit ingaan, dan werden zij niet geloofd. Een veel betere
remedie, die dan ook veel volkeren- en klasseconflicten kan voorkomen, is
ongetwijfeld de bewustwording van de heersende primitiviteit in deze.
b. Bestaat er wel onderling contact tussen de groepen, zoals doorgaans in de
oppositieverhouding en de verhouding van toenadering en verwijdering het
geval is, dan worden de tendenzen die bij het individuele kennen van elkander
in deze sociabiliteitsvormen bestaan, slechts geaccentueerd. Wel is het moge-
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lijk dat de oppositieverhouding - die sterk in het politiek denken leeft -
beperkt blijft tot de leidende top of kern, terwijl er tussen de aanhang in de
groepen een conflictsverhouding bestaat. Dit is bijna alleen mogelijk, als de
leden der groepen geen direct onderling contact hebben, maar locaal of
psychisch gesepareerd blijven, - dan kan ook hier een primitieve voorstelling
ontstaan, b.v. het beeld dat men zich van de protestant maakt in geheel
katholieke streken of omgekeerd; in gemengde streken   komt  dit  niet  voor.
Overigens heeft de kern ertegen te waken, dat de eenheid, waarbinnen de
oppositieverhouding slechts mogelijk is, niet verbroken wordt. Zij zal dus een
zekere spanning op de werkelijke psychische eigenheid der andere groep be-
vorderen met handhaving der tegenstelling, hetgeen dus een vrij ambivalente
perspectief-symbolische en mythisch-symbolische houding veroorzaakt. - De
toenadering met behoud van zelfstandigheid versterkt telkens de aandacht
voor het psychisch eigene der andere groep, de verwijdering daarentegen
versterkt de onverschilligheid ervoor, tenzij men weer in de categorieEn van
vriend en vijand gaat denken, want dan treedt weer snel het mythisch-symbo-
lisch denken op.

III. DIFFERENTIELE SOCIOLOGIE VANHET SYMBOLIEKDENKEN

Heeft de uerscheidenheid binnen de groepen en tussen de verschillende typen
van groepen ook inuloed op het at of niet optreden van- of op de wijziging
in het symbotieke denken? Ook hier zullen wij de uerschillende elementen die
in het groepsteven optreden stuk voor stuk moeten nagaan uotgens de kaders,
zoals wij die in het eerste hoof dstuk hebben geuonden, telkens ons verplaatsend
in de sfeer uan elk der delen uan een groep, of in een facet dat een groep kan
vertonen, om aldus een systematisch overzicht uan de mogelijkheden van het
symboliek denken in en krachtens de kring of groep te uinden.

A. Differentiatie binnen de gTOe : kern, begeesterden, overtuigden en mee-

lopers
Voor wij echter het symboliek denken nagaan naar de verschillende facetten
die de groepen in hun verscheidenheid kunnen vertonen, moeten wij dit
bezien in de verschillende kringen die zich binnen de groepen zelf kunnen
voordoen. Vele groepen immers, vooral degene die door een andere waarde
dan die der personen zelf, worden samengebonden, vertonen een innerlijke
structuur, die volledig uitgebouwd bestaat in de kringen van de kern of
kernen, de begeesterden, de overtuigden   en de meelopers. (1) Welke   ten-
denzen tot symboliek denken bestaan er krachtens deze kringen binnen de
groep?

(1)  Zie boven, hoofdstuk IV, blz.  i 59·



196                   Sociologie van het symbotiek denken

De kern is zowel gegrepen door de in de groep levende waarde, is dus zowel
ernotioneel ingesteld, als rationeel in het erkennen en organiseren der reali-
satiemogelijkheden, als volontatief in het doorzetten der realisatieplannen
ondanks tegenstanden. Geen der psychische functies overheerst; waren de
leden excessief emotioneel, dan zouden zij de nodige klare kijk missen; waren
zij excessief rationeel, dan zouden zij de voldoende overtuiging missen en
misschien welwillende, doch sceptische buitenstaanders worden; waren  zij
excessief volontatief, dan zouden zij stukken maken en door de aanhang niet
meer erkend worden. Binnen deze kring heerst de gemeenschapsvorm:  zelf-
standigheid en verbondenheid worden gelijktijdig benadrukt; de waarde-
aanhang is echter meer collectief van aard - deze staat buiten discussie -,
terwijl de realisatie meer persoonlijke inzichten naar voren brengt- hierover
wordt in de kern discussie verlangd. De waarde-aanhang is in de kern lang
niet altijd direct-ervarend, maar vaak symboliek van aard: men hecht er aan
de formuleringen, die de continuiteit garanderen. Ook elkaar kennen zij pri-
mair als kernlid. De kern is geen plaats voor gemeenzaamheid. Anderzijds zijn
de kernleden elkaar allerminst onverschillig: zij stellen belang in elkanders
visie; zij blijven gespannen op elkanders eigenheid. De kennis  van de ander
binnen de kern blijft dus symbolisch. - Hun kennis van de personen uit de
andere kringen der groep vertoont een speciaal facet. Zij hebben de neiging
alle aanhangers tot overtuigden te maken, en hen dus als wel- of niet-over-
tuigden te beoordelen. Zij kennen wel het bestaan der meelopers, maar ver-
oordelen ze, omdat  zij niet actief en deelnemend optreden; zij kennen  ze
door de groepswaarde of het groepsdoel heen.
In werkelijkheid zijn er niet alleen overtuigden. Zeer dicht rond de kern be-
vinden zich allereerst de begeesterden: mensen die sterk emotioneel de kern
aanhangen, weinig intellectualistisch denken en ook niet sterk volontatief zijn.
Deze hebben het oog vooral gericht op de in de groep levende waarde, maar
zien die geheel belichaamd in de kern, welke voor hen een sterk participatief
symbool is van de waarde der groep. Het kennen van de kern neigt hier naar
het mythisch-symbolische. Dit aanhangen van de kern doet hen onderling
weer neigen tot gemeenzaamheid, dus naar een direct ervarend kennen van
elkaar; zij verliezen hun persoonlijk standpunt.  De  kern zelf echter onder-
vindt hun aanwezigheid en aanhankelijkheid eerder als een hindernis. Hun
sterke emotionaliteit stoot de rationaliteit in de kern tegen de borst. Het voort-
durend symbolisch duiden van al hun uitingen, voelen de kernleden als een
druk op hun vrijheid. En toch moeten zij de begeesterden tevreden stellen en
wel door een sterk symbolisch gedrag tegenover hen. Maar gemeenzaamheid

geven zij  hun niet; zij handhaven het barridre-karakter. Gemeenzaarnheid zal
wel heersen tussen de begeesterden onderling, zodat hier het passeren der
symbolen in een wederzijdse intuitie en vooral in een collectieve onmiddellijke
participatie aan de waarden, dus ook het loslaten van de bestaande symbolen
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en het creeren van nieuwe symbolen, mogelijk is. De begeesterden kunnen
ook de kern dwingen hen voor te gaan en hen te leiden in de begeestering. Zou
de kern weigeren, dan werd zij als symbool losgelaten, en zouden de begeester-
den zich waarschijnlijk afscheiden.
Op iets grotere afstand van de kern staan de overtuigden, maar op een ander
niveau: meer rationeel en volontatief.  De band tussen  kern en overtuigden

loopt dan ook ook niet via de begeesterden, maar is rechtstreeks. De kring der
overtuigden gelijkt het meest op  de kern; misschien zijn zij iets minder intel-
lectualistisch ingesteld, iets sterker volontatief, terwijl het emotionele karakter
er niet veel van zal verschillen. Zij zijn aanhangers van de kern, zien deze ook
als symbool van de waarde en de groep, maar behouden sterker hun persoon-
lijkheid. Zij zijn in staat tot critiek op de kern, zonder dat dit hun geloof in
de waarde schaadt, iets wat voor de begeesterden onmogelijk is en slechts ont-

goocheling zou meebrengen. Hier is dus het symbolisch karakter van de kern
minder sterk; de overtuigden kunnen terugvallen op andere symbolen   -
formuleringen, gedragsregels, feesten - om de waarden te benaderen buiten
de kern om. Er is een grotere spanning op de persoonlijke capaciteiten van de
kernleden; en hun uitingen worden eerder begrepen als een symbool van die
capaciteiten dan als symbool van de groepswaarde. De begeesterden worden
door hen niet slechts getolereerd als een zeker noodzakelijk kwaad, zoals door

de kern; zij zien deze als een soort ideaal, een soort zelfverwijt, zij voelen het
aan of zij eigenlijk ook zo begeesterd dienden te zijn. Deze worden dus voor
hen het sterkst sprekend symbool van de waarde, tenminste emotioneel. Zij zijn
echter te rationeel om zelf begeesterd te raken, maar zijn daardoor ook blijvend
geschikt tot de concrete activiteit uit een meer nuchter plichtsbesef. Op deze

kring steunt daarom ook doorgaans de organisatorische superstructuur.
Tenslotte de meelopers, de mensen die zich doorgaans meer aansluiten uit
eigenbelang dan om een waarde te realiseren. Dat zij zich echter eerder bij

deze dan bij een andere groep aansluiten - verondersteld dat er cen keuze-
mogelijkheid is - toont toch wel enige waarde-aanhang, maar de spanning

op de waarde is er in ieder geval niet groot. Zij zijn een gevaar voor de groep,
voor zover zij er iets anders zoeken dan de groep bedoelt te geven, maar zij
hebben, ook in groten getale, weinig invloed. Anders wordt het gevaar, wan-
neer de kern zelf een zo groot mogelijke aanhang wil aantrekken; dan immers
moet  de  kern de belangen  van de meelopers gaan dienen;  zij moet tenslotte
haar activiteit gaan instellen op de laatste nog te verwerven aanhang: op de

grensleden. Dat drukt ook bij de kernleden de waarde op de achtergrond,
minstens wanneer zij zich wenden tot deze aanhang. - De kern zelf bedoelt
in de regel deze meelopers tot overtuigden te maken. Dit blijkt doorgaans
onmogelijk; zij kunnen wel kortstondig tot begeesterden gemaakt worden, en
uit deze momenten hun symbolen meenemen, welke hun echter in het gewone
leven weinig meer zeggen. De verbindingsvorm onder de meelopers zelf is

t
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typisch het massaverschijnsel, met alle gevolgen die dit voor het symboliek
kennen heeft. Zij zien de kern als dienaar van hun belangen, soms zelfs als
een waar symbool van hun belangen,  die zij  bij  deze kern veilig achten;  even-
wel zonder enige spanning op de individualiteit of de capaciteit der kernleden
te hebben, hoogstens op die van de kernkring als geheel. De duurzaam-
begeesterden zijn voor deze meelopers eerder een raadsel, waar zij deels met
verbazing, deels met spot tegenaan zien, omdat de waarde bij hen zelf zo zwak
leeft. De begeesterden zijn hun een onbegrepen teken. Voor deze kring van
meelopers zijn de overtuigden eigentijk een levend venvijt, want deze komen
voor hun belangen op en getroosten zich de offers. Ook deze worden dus als
uitdrukking van de in de groep levende waarde ervaren, maar de waarde
zelf spreekt hen niet sterk aan.
Wat mag de reden zijn, waarom de meelopers zich persoonlijk nooit volledig integreren
in een groep? Zeker vallen hier psychologische redenen  aan te geven:  er zijn mensen
die van nature vrij ongevoelig voor echte waarden schijnen en niet over voldoende
energie en 'Hingabe' beschikken die voor een dieper toebehoren nodig zijn. Maar er zijn
ook sociologische oorzaken aan te wijzen. Wanneer men deze kringen bestudeert in de
groepen  waar zij  zich het sterkst manifesteren: levensbeschouwelijke groepen, klassen,
politieke partijen, vakorganisaties, dan constateert men dat de meelopers, zelfs al hebben
zij zich door een passief lidmaatschap verbonden met een bepaalde wereldbeschouwing,
partij, enz., zich tegelijkertijd verbonden voelen aan een andere wereldbeschouwing, vak-
beweging, e.d. Daardoor raken zij verdeeld over verschillende elkaar tegensprekende
waarde-opvattingen, en kunnen er geen van ganser harte aanhangen.

B.  Differentiatie tussen de groepen naaT formeel-sociologische aspecien en
het symbotiek denken

Het optreden en het actueren van de uerschillende mogetijkheden in het sym-
boliek denken is niet alleen afhanke/Uk ran de sociabiliteitsuormen en kristal-
lisatievormen  binnen  de  groepen,  maar  ook  uan  de  verschillende  typen  uan
groepen.
Daarom uolgen hier zeuen indelingen die op dit denken onderzocht worden.
De eerste zes blijuen indelingen naa, formeel-sociale aspecten uan het groeps-
verband; deze groepstypen kunnen en zulten dus nog met aUerhande inhouden
geuuld zijn. Zij blijuen dus abstract en zijn daarom - euenals de voorgaande
uormen - bijna uitsluitend toepasbaar op de at of niet symbolieke kenwijze
van de ander of uan de groep. De zevende indeling Ticht zich naar de waarden,
waaromheen de groepen zich kristalliseren. Deze indeling is de belangrijkste,
de groepen zijn concreter, en de kensoorten waarbinnen de symbolieke ken-
wijze optreedt, zijn meer uerscheiden. Wij zulten die dan ook uitgebreider
behandelen in een aparte  paragraaf  (onder  C.).

i.  Groepen  die  gesloten  zijn  uoor  de  totale  culturen  en  groepen  die  hieruoor
open staan.
De open groepen hebben hier, als zodanig, geen andere consequentie op het
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gebied van het denken, dan dat zij het denken van de totale cultuur zullen
assimileren en de daarin levende symbolen zullen overnemen. De gesloten
groepen krijgen echter consequenties via andere sociale verschijnselen die zij
oproepen. Typerend voor deze gesloten groepen zijn de verboden, de ver-
volgde, geheime en revolutionnaire groepen. Door de druk die zij van buitenaf
ondergaan, groeit in hen een sterke vorm van gemeenzaamheid, die leidt tot
de reeds beschreven consequenties: sterk levende symbolen,   die   snel  over-
wonnen worden. Maar ook de scherpe afscheiding van de grote maatschappij
zal leiden naar tal van nieuwe specifiek eigen symbool-tekens, die de scheiding
markeren. Wij zien dan ook hoe de geheime genootschappen wemelen van
symbolen; tenminste van symbolen  die  ons als zodanig opvallen, omdat  zij
anders zijn dan in de cultuurmaatschappij en daardoor voor buitenstaanders
een geheimzinnig karakter krijgen. Hetzelfde constateert men bij verboden,
vervolgde en revolutionnaire groepen. Maar deze symbolen krijgen een heel
andere zin, worden dus andere symbolen, in het denken binnen de groep, voor
wie zij waarden, plannen, ideeEn, of de sociale verbondenheid uitdrukken, -
en in het denken daarbuiten, dus van de andere groepen der maatschappij:
daar worden zij tekenen van de geheime macht (door de angst sterk vergroot),
van het dreigend gevaar, of van allerhande vermoede bedoelingen. Men her-
innere zich de uitwerking die alleen reeds de Hebreeuwse lettertekens op het
Duitse volk tijdens het Nazi-bewind hadden ! Dit kennen blijft sterk symbo-
lisch, want sterk gespannen op de psychische achtergrond, echter zonder de
mogelijkheid deze direct te kunnen ervaren. Men kan hieruit mede conclu-
deren dat het bestaan van gesloten groepen in de grote cultuurmaatschappij
in zich een gevaar voor de vrede betekent, omdat dit het denken zelf in en
buiten de besloten groep naar vijandschap drijft.  (1)

2. De indeling der groepen naar de sociabiliteitsuormen, die in feite op een
bepaalde tijd en in een bepaalde cultuur in bepaalde groepen neigen te over-
heersen, levert wat het symboliek kennen betreft geen nieuwe gezichtspunten
op boven de behandelde sociabiliteitsvormen.

3. De indeling naar getal en sociale verspreiding.
De kleinste groep:  het paar, heeft reeds zeer eigenaardige kenmerken.  Het
antwoord op de vraag of de kennis er symboliek is of niet, hangt veel af van
het soort paar, waarin twee personen hun eenheid vinden. Wat betreft de
kennis van de ander kan men b.v. onderscheiden het sexuele paar, het ideale

(1)  Als voorbeelden van gesloten groepen noemt men ook wel de kloosters van contem-
platieven. Dit is echter niet juist. Zij staan altijd sterk open naar de gehele kerkelijke
maatschappij, en hun symboliek is dan ook dezelfde als die van de kerk, met een
supplementaire eigen symboliek. Wel is de kerk in verschillende maatschappijen tot
een gesloten groep gemaakt. Juist dan constateert men ook de angst voor kerkelijke
macht.
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echtpaar, baas-knecht of mevrouw-dienstbode, leraar-leerling, vriendenpaar,
opvoeder en pupil.
Het sexuele paar heeft een onmiddellijke ervaring van elkaars lichaam, dus
hiervan geen symbolieke kennis, echter een sterk symbolieke kennis van elkaars
psychisch leven, waarvan het lichaam dan het symbool is. Men moet niet
menen dat zulks bij elke lichamelijke uiting van een psychische toestand het
geval is, alsof b.v. lachen symbool van vrolijkheid zou zijn. Lachen en vrolijk-
heid zijn a.h.w. de binnen- en buitenkant van eenzelfde beleving, er is tussen
beide geen afstand; men ervaart ze direct in elkaar als identiek.  Dit is echter
niet het geval tussen het lichaam en het psychisch leven in het kennen van
elkaar bij het sexuele paar, waar het psychische langs het lichamelijke geduid
en vermoed wordt. - Daarentegen is er bij het vriendenpaar - veel eerder
dan in een vriendenclub - een directe ervaring van elkaars psychisch leven,
zodat hier doorgaans alle symbolische duidingen overwonnen zijn, en een
directe wederzijdse ervaring bestaat. Bij het ideale echtpaar is er zowel een
onmiddellijke beleving van elkaars lichaam als van elkaars psyche; echter zo
gauw er jonge kinderen zijn (doorgaans nog niet bij de baby, die nog uit-
sluitend  op de moeder betrokken is), wordt de beleving  van het vader-zijn
en het moeder-zijn voor elkaar moeilijker toegankelijk, ofschoon men elkaar
wel  in deze beleving wil begrijpen; vandaar  dat hier een symboliek kennen
gaat optreden. - De andere genoemde paren typeren zich allen reeds door-
dat het overwicht bij een der partners ligt, zij gelijken allen enigszins op het
ouder-kind paar. Dit laatste heeft echter als bijzonderheid, dat zij een weder-
kerige sterke spanning meebrengt om elkaar te begrijpen. Er blij ft echter steeds
een barriBre. Voor het kind bestaat deze weI voornamelijk in het levens-
geheim, en in de opvatting dat de ouder - als vervanging van het geweten -
volmaakt is, waardoor de ouder voor het kind niet volkomen begrijpelijk is.
Voor de ouders, die in het kind hun volmaaktere ik wensen terug te vinden, is
er het geheim van de psychische oorspronkelijkheid met de slechte neigingen
van het kind. Voor beiden is het echter de menselijke volkomenheid die als
symbool fungeert om elkaars psychische leven te benaderen. Analoog aan deze
verhouding is die van leraar-leerling, maar deze benaderen elkaar veeleer
langs een partieel ideaal, de kennis, vakbekwaamheid, wetenschap, op basis
waarvan het paar gevormd is: de bekwaamheid wordt het symbolisch middel
om elkaars persoonlijkheid te benaderen. Dichter bij de ouder-kind-verhou-
ding ligt nog die van opvoeder-pupil, onverschillig of dit nu tevens een ver-
houding van leraar-leerling, van biechtvader-penitent, leidsman-geestelijke
zoon, sportleider-jongen in training, is. De kennis van de pupil t.o.v. de
opvoeder is sterk symbolisch, omdat deze alleen zijn goede hoedanigheden
toont en geen adaequate ervaring toelaat, daarentegen geeft de pupil zich
meestal eerder zoals hij is en houdt meer onbewust zijn zwakke kanten achter.
De opvoeder poogt dan ook hem te ervaren zoals hij is, zonder tussenkomst
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van bepaalde, vooropgezette duidingen. Ook dit stuit wel op de psychische
eigenheid van de pupil zoals bij de ouder-kind-verhouding, maar er is in het
opvoedingswerk een sterkere realistische inslag die de ideaal-voorstellingen
doet overwinnen. In zover als er dus symbolieke kennis aan deze zijde aan-
wezig is, wordt ze sneller overwonnen door de ervaring.
De genoemde baas-knecht-, mevrouw-dienstbode-verhoudingen tonen wel
heel duidelijk hoe zelfs de verhoudingen binnen het paar nog sterk door de
hele sociale cultuur beinvloed worden. Hierin hebben zich de wijzigingen
der makro-cultuur van de laatste vij ftig jaar wel heel duidelijk geopenbaard;
hetgeen niet wil zeggen dat, als er zich in de andere paren geen wijzi-
gingen hebben voorgedaan, deze onveranderlijk en natuurnoodzakelijk zou-
den  zijn !   Het is uiterst moeilijk te bepalen   wat  in het kennen binnen  dit
paar te danken is aan deze speciale vorm en wat aan de cultuurmaatschappij,
waarin zij leeft. Zolang dan ook de verhouding baas-knecht, mevrouw-
dienstbode een werkelijke hulpverhouding was, gecompenseerd door een
familiale verzorging, leek het elkaar kennen hinnen deze verhouding sterk
op   de opvoeder-pupilverhouding; sinds zij echter een arbeidsverhouding  in
moderne zin is geworden, is de wederzijdse kennis veel meer een teken-ken-
nen geworden, waarbij men elkaar beoordeelt naar heersende opvattingen
zonder spanning  op het kennen van elkaars persoonlijkheid; men interpre-
teert alles naar 'die dienstboden van tegenwoordig' of 'de man die aan je
probeert te verdienen'.
Wat de andere soorten van kennen betreft dan de kennis van de ander,
waarover wij tot nu spraken, moet men in het algemeen zeggen dat het
paarsgewijze denken de tendenz naar symboliek of niet-symboliek, die reeds
in deze denksoorten zelf aanwezig is, accentueert. Over het gewone dagelijkse
kennen (common sense) dat geen bijzondere tendenzen in de een of andere
richting heeft, valt hier dan ook niets te zeggen. Let men echter op het wijs-
gerig kennen, dan is dit van aard sterk individueel en op de onmiddellijke
ervaring der diepere zin van het menselijk leven en gebeuren gericht. Ge-
zamenlijk beoefend, heeft het altijd behoefte aan een begrippenapparaat, dat
voor het individu uitgangspunt, barridre en zinduider is. Terwijl nu in grote
groepen het begrippenapparaat meer en meer domineert, zullen bij paars-
gewijze studie de symbolen nog eerder overwonnen worden dan in de indi-
viduele studie. Enerzijds kent de paarverhouding niet de innerlijke pressie
der groep, die het begrippenapparaat kan opleggen, - men is er elkander
veeleer behulpzaam om tot de diepste zin door te dringen en critisch te
staan tegenover het begrippenapparaat -, anderzijds heeft de paarverhou-
ding de tendenz het individuele nog sterker te beklemtonen dan wanneer
men alleen staat, zoals Von Wiese opmerkte: juist daar wordt het indivi-
duele tot gelding gebracht, beoefend.
Het empirisch wetenschappelijk denken, ingesteld op experimenten en resul-
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taten van experimenten, is zowel in zijn beoefening (laboratoria) als in zijn
contr6le, sterk collectief' ingesteld. Het leent zich dan ook weinig tot paars-
gewijze beoefening. De paarsgewijze behandeling dezer wetenschappen leidt
gauw tot het filosoferen over deze wetenschap en moedigt een critische of
een enthousiaste houding aan tegenover de hypothesen en het begrippen-
apparaat met een tendenz ze te overwinnen. Terwijl dus in de gewone be-
handeling het begrippenapparaat sterk naar de empirische kant neigt, neigt
het in de paarverhouding sterker naar de zijde van de directe ervaring en
versterkt het symbolisch karakter door de spanning op de directe ervaring van
het object. - Bij het technologisch kennen, dat een kennen is op de prac-
tische beheersing der werkelijkheid gericht, leidt de paarsgewijze samenwer-
king dan ook vaak tot de daarachter gelegen technische wetenschap, met
bovenvermelde gevolgen.

De triade als eigen sociale vorm, die hierin bestaat dat er in het paar een
vaste relatie tot een derde komt, heeft vooral zijn gevolgen voor het kennen
van de ander. Wij spraken reeds over de wijziging die in het echtpaar op-
treedt, als het jonge kind hierin verschijnt. Wat daar geconstateerd werd is
vrij algemeen. Als er in een paar een vriend, een vriendin of een hulp op
gaat treden, neemt ieder der partners daartegenover een eigen houding aan,
en daardoor ontstaat er verdeeldheid in het vroeger paar, zodat de partners
nu niet meer volkomen voor elkaar zijn, maar gedeeltelijk voor de derde.
In een huwelijk waar een vriend in komt, in de mevrouw-dienstbode-ver-
houding, waar een tweede gedienstige bijkomt, bij de leraar die meer leer-
lingen krijgt, ontstaan splitsingen; de ander  in het paar wordt nu voorname-
lijk gekend onder zijn verhouding tot de derde. Het merkwaardigste ziet men
dit in het huwelijk, waar de partners elkaar 'vader' en 'moeder' gaan noe-
men;  de  baas met meerdere knechts wordt werkgever  en is minder  'mijn
baas'; de leraar wordt 'meester'.  Au fond gezien, ontstaan er rivaliteitsver-
houdingen, terwijl de spanning op elkaar blijft. Daardoor wordt de ver-
houding tot 'der Dritte im Bunde', die een structuurwijziging meebrengt, het
symbool via hetwelk de ander gekend wordt.
Wat de verdere uitbreiding der groepen aangaat - de kleine, middelgrote
en grote groepen -, wij hebben reeds opgemerkt dat zij - ceteris paribus! -
neigen respectievelijk naar gemeenzaamheids-, gemeenschaps- en massa-
binding, waarvan wij de gevolgen reeds bestudeerd hebben. Het belangrijke
is hier echter niet het getal, maar de sociale afstand tussen de leden. Er is
een belangrijk verschil tussen de groepen, waarvan de leden elkaar allen
persoonlijk kennen ( face-to-face-groups),  waar men elkaar ziet en spreekt,
en de groepen, waar zulks niet het geval is, maar toch een zinvolle samen-
horigheid bewust of onbewust bij de leden leeft. Het is duidelijk dat de
'face-to-face-groups' een grotere kans bieden op ervaringskennis van elkaar
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en een sterker bewustzijn  van de zinvolle   band;   dat   daar dus minder  be-
hoefte is aan symbolen. Voor de grotere groepen is de onderlinge kennis
en kennis van de band veel meer afhankelijk van de communicatiemiddelen.
Zijn deze geheel afwezig, is er dus geen contact, en toch saanlhorigheids-
bewustzijn, dan ontstaat een kans op een bijna primitief-symbolisch kennen:
identiteit van de eigen voorstelling met de niet direct gekende leden. Zijn er
wel communicatiemiddelen zoals post, bladen, tijdschriften, dan ligt de
redactie daarvan doorgaans bij de kern en groepeert de aanhang zich rond
deze middelen. Is de groep sterk gestructureerd, dan vindt men vaak andere
middelen voor de overtuigden, veelal in de vorm van maandbladen of week-
bladen, en andere  voor de meelopers: massabladen en volksedities. Derge-
lijke bladen kunnen zelf weer symbolen worden, en zijn dit in de regel, van
de waarde en de zinvolle band van de groep. Dan worden zij niet critisch
gelezen;  maar  in  en  door hen zoekt  men  naar de bedoelingen  van de  kern,
naar de onthulling der waarde. Andere communicatiemiddelen zijn meetings,
landdagen, congressen, waar men de grote groep de ervaring van de face-to-
face-groep wil doen ondergaan. Zijn zij massaal, dus gevormd uit meelopers,
dan structureren zij zich rond enkele leiders. Zijn het meer overtuigden (de
vorm van congres  is  voor  hen),  dan  komt men werkelijk tot face-to-face-
groepen. In het eerste geval zal het symboliek kennen toenemen, in het tweede
geval wellicht afnemen ten gunste van de directe ervaring.

Mannheim heeft  er de aandacht op gevestigd dat kleine (face-to-face) -groepen  een
reeds voldoende binding vinden in de kennis van elkaar, maar de grote, speciaal de
verspreide groepen een ander bindmiddel nodig hebben en daarom de geEigende
kaders zijn om ideologieEn te doen ontstaan. Onder deze gezichtshoek gezien zou men
dan ook moeten concluderen dat deze kaders bijzonder geeigend zijn voor het symbo-
lieke denken. Een ideologie is immers een complex van opvattingen die een diepere
zin verlenen aan het menselijk leven en het wereldgebeuren. Men moet deze algemene
opmerking van Mannheim echter critisch bezien. Hij denkt aan de klasse, hem staat
altijd het politieke denken voor ogen. Maar er zijn verspreide groepen, zoals het
'publiek', de werklozen, de consumenten, die als zodanig nog nooit een ideologie hebben
voortgebracht. De ideologieEn zijn veeleer ontstaan in een bepaald type verspreide
groepen: de volontatief gerichte belangengroepen.   En  dan  nog !   Men  is  al te geneigd
deze  klasse met ideologie te bestuderen  in hun kerngroepen  - dus kleine groepen !  -
of in de ogenblikken van agitatie, wanneer de massaverbinding naar het andere
uiterste: de gemeenzaamheid verschiet.   Daar  en  dan  is  er  van een sterk symboliek
denken sprake en is de spanning op de diepere zin zeer levendig. In het gewone dage-
lijkse leven echter is deze spanning heel wat geringer. Gedragingen en uitdrukkingen
aan de ideologie ontleend, zijn dan vaak standaardgedragingen geworden zonder be-
wuste verbinding met de ideologie. Wat niet ontkent dat deze standaards, deze ideolo-
gie, onbewust blijven voeden !   Men  kan   hier   dus  wel uit besluiten   dat  ook de grote
verspreide groepen hun symbolieke denken kennen, speciaal wanneer dit volontatieve
belangengroeperingen zijn. Men kan echter zeker niet besluiten dat zij meer dan de
kkine en middelgrote groepen symboliek denken.
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4. De indeling der groepen naar hun duur
in tijdelijke, meer duurzame en steeds blijvende groepen, is niet zozeer van
belang voor het optreden van het symbolieke denken als wel voor de symbolen,
waarvan zich het denken bedient. De tijdelijke groep bezit vanzelfsprekend
geen duurzame of blijvende eigen symbolen. Dat wil echter niet zeggen dat er
geen symboliek denken in kan optreden, zoals in het tijdelijk sexuele paar, een
tijdelijke arbeidsverhouding, de arbeid van een commissie ad hoc. Men kan
er de symbolen van de blijvende kringen, waartoe men tevens behoort, aan-
wenden, en ook de gewone zaken, gedragingen en uitdrukkingen in het sym-
boliek denken betrekken. Daarom is het nog niet onmogelijk dat er een nieuwe
blijvende symboliek kan ontstaan vanuit tijdelijke groepen, mits de blijvende
groepen ze door eigen assimilatiekracht opnemen. De meer durende groepen,
die te harer tijd worden opgeheven, staan wat de symbolen en het symboliek
denken aangaat, gelijk met de blijvende groepen, die voor theoretisch onbe-
perkte tijd bestaan, omdat ze practisch toch als blijvende groep worden be-
leefd tot kort voor de tijd dat ze ontbonden worden, zoals een schoolklas, een
leeftijdsgroep in de archaische cultuur, een tijdelijke studieclub. Tegen de
ontbinding vertoont de groep dan meestal een intens groepsleven en vaak
ontstaan er juist dan nieuwe symbolen, die ieder als een herinnering aan dit
groepsleven door zijn verder leven meeneemt. Zij zijn symbolen van een ver-
leden verband, maar die daardoor de mogelijkheid openen voor kortstondige
herlevingen, of als een claim op elkaars hulp blijven fungeren. Het zijn echter
vooral de blijvende, de quasi-perpetuele groepen, die de dragers zijn van de
collectieve symbolen. Eerst als ze hier ontworpen of overgenomen zijn, treden
zij in de schat der symbolen, waarover een samenleving blijvend beschikt.
Anderzijds verkeren in de blijvende groepen de symbolen soms langdurig in
latente toestand, terwijl zij in de tijdelijke groepen bijna altijd actueel zijn.

5. Introverte en extroverte, spontane en georganiseerde groepen
Er zij aan herinnerd dat introversie en extroversie, spontane structurering en organi-
satie allereerst bindingsvormen zijn, die wij om practische redenen bestuderen in de
groepen, die overheersend door deze vormen gekenmerkt worden. Introversie beduidt
dan de gerichtheid  op de personen, op elkaar als waarde of waardedragers; extro-
versie de gerichtheid  op een gezamenlijk te volbrengen werk; spontane structurering
is de stabiele gestalte die een groep eigener beweging aanneemt, organisatie is de
gestalte die artificieel wordt opgelegd, of aangenomen. Het is echter zowel mogelijk dat
de spontane structurering zich kan uiten in de organisatorische gestalte - hetgeen de
opzet is der democratie -, als dat de organisatorische vorm aan het spontane leven
opgedrongen wordt - hetgeen het feit is bij de dictatuur. (1)
(1) Dit sociologisch feit valt lang niet altijd samen met de staatsrechtelijke vorm.
Wanneer een volk zelf spontaan in een dictator zijn leider erkent, hem als zodanig
wil en aanvaardt, is er meer democratie, dan wanneer een volk zelf niet wenst te
stemmen, en de partijen de stemmingen manipuleren, parlement en regering samen-
stellen, waardoor het volk zich eerder bedrogen dan gediend voelt. De staatsrechte-
lijke democratie opent echter de duurzame mogelijkheid tot de feitelijke democratie.
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Zo  kan  men  hier vier mogelijke typen onderscheiden: de introvert-spontane
groepen, de extrovert-spontane groepen, de georganiseerde extroverte groep
en de van elk spontaan leven losstaande organisatie.
a) Aangezien werkelijk levende symbolen slechts kunnen bestaan in de spon-
tane groep of in verband met de spontaneiteit, kan de volkomen losstaande
en opgelegde organisatie, zolang zij niet spontaan wordt opgenomen, geen
sociale en waardesymboliek meebrengen; hoogstens levenloze tekens, die geen
diepere zin hebben, omdat het dieper sociaal leven ontbreekt. Zij kan echter
wel symbool worden van iets anders en wel juist wanneer zij met het spontane
leven in botsing komt.
De organisatie als rationeel en zuiver doelgericht organisme is een macht, is
een middel om de bedoelingen waartoe zij aangewend wordt, ondanks tegen-
standen door te zetten. Vandaar dat tekens, emblemen, zelfs namen van derge-

lijke organisaties symbolen kunnen worden van hun macht en van de vrees
voor die macht. Men denke hier slechts aan staatsorganisaties door overwin-
naars opgelegd aan overwonnenen, en aan de angst voor de economische
grootmachten: banken, trusts en concerns. En het is niet ongewoon dat derge-
lijke lichamen speculeren op deze symbolieke waarneming van hun macht
om hun symbolen te etaleren en op deze wijze hun macht te vergroten. -
Het is zelfs niet onmogelijk dat organisaties als een dreigende machtsfactor
worden waargenomen door eigen leden, wanneer deze zich niet uit de orga-
nisatie kunnen terugtrekken, zoals een arbeider die om den brode aan een
onderneming gebonden is, maar deze toch als een vreemd machtsverschijnsel
in zijn eigen bestaan aanvoelt, of zoals gedwongen recruten in het leger of het
leven in een dictatoriale staat. Ook dan worden de opgestelde tekens en de
eigen manifestaties der organisatie voor hem symbolen ener verdrukkende
macht. (1) Alleen  in deze, overigens vrij uitzonderlijke omstandigheden,  is

de organisati bron van symboliek en symboliek denken.
b) De sterkste groepssymboliek schijnt wel te leven in de groep, die tegelijk
sterk introvert en extroue*rt is, en wel omdat dan de introversie zich concen-
treert rond de gezamenlijke doelstelling der extroverte houding, en deze
tegelijk op deze doelstelling wordt georganiseerd. Deze groep is dan sterk
volontatief, in haar organisatie sterk rationeel, tegelijk door de sterke gebon-
denheid zeer emotioneel. Deze vorm is zeldzaam, ofschoon Schmalenbach
haar in zijn'Bund' en McDougall haar in zijn 'group-spirit' als h6t type van de
groep beschreven. Maar waar zij voorkomt - men denke aan de oude Zwit-
serse eedgenoodschappen, aan Garibaldi's leger (McDougall), de Ierse  Sinn
Fein, of meer recent aan een S.S. en de verzetsgroepen onder de oorlog, -
worden alle sociale symbolen sterk levend. Het gezag, hier de leider, wordt
uitsluitend gekend als groepschef, zelfs zijn particulier leven wordt gezien als

C 1 )   Zie Ook verderop: groepen met gedwongen lidmaatschap, blz.  207·
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een voorbeeld, zijn bevelen en de regels der groep worden spontaan als incar-
natie der groepseisen aangehangen en hebben geen van buiten komend dwin-
gend karakter; de emblemen der groep worden object van verering. Wat deze
symboliek zo sterk levend maakt is, dat zij niet alleen een kenfunctie uit-
oefent, maar als verbonden met de daad, een sterk participatief karakter
heeft: de groep  vult  dan het psychisch leven der enkelingen geheel  met  de  in-
houden van het collectief bewustzijn.
c)    Tussen deze beide zeldzame uitersten: de bloedloze organisaties   en   de
tegelijk georganiseerde sterk introverte en extroverte groepen, kan men als
algemene tendenz erkennen dat de spontane introverte groep neigt naar een
symbolieke kennis van elkaar. Zeker neigt het directe contact met elkaar in de
groep, dus als face-to-face-group, tot een onmiddellijke ervaring van elkaars
persoon, maar wanneer de groep tevens geformeerd wordt rond een zin of
waarde, doet zij hen toch allereerst als een door deze waarde bepaalde
persoon zien. In een bridgeclub ziet men elkaar allereerst als spelers en beoor-
deelt men elkaar van hieruit. In een wetenschappelijke kring worden de
wetenschappelijke prestaties, in een kunstkring de kunstprestaties hun sym-
bolen,  in de cultuurstanden  en hun onderdelen: de manieren van gedragen,
spreken, eten en drinken enz. de symbolen, waardoor men elkaar waardeert.
In de spontane extroverte groep, of in zover een groep extrovert is, gelden
allereerst de prestaties naar buiten t.o.v. het gestelde doel, daaraan hecht
zich in deze groepen de waardering der personen vast. Een verdere spanning
op hun psychische eigenheid is daar echter niet aanwezig, en zo kan hier
sneller een neiging tot teken-denken ontstaan. Ook het doel, dat in de regel
nooit scherp bepaald is, zal zich tegenover de groep symbolisch uitdrukken
om regelmatig de activiteit te trekken. Omdat het doelsymbool op de activi-
teit gericht is, zal het meestal sterk emotioneel zijn, meer uit zijn op partici-
patie dan op een zuiver kennen. Men constateert dit vooral in de leuzen,
manifesten. Hier ontstaat ook de actieve symboliek, waardoor men het doel
symbolisch bereikt, zoals het verbranden van boeken, vernielen van beelden,
het leggen van een eerste steen, openen van bruggen, omhangen met kransen,
het kronen van een vorst. Ook in de introverte kringen kunnen zulke actieve
symbolen voorkomen, de extroverte, doelgerichte kringen zijn er echter spe-
ciale haarden van.

6.  Groepen, gesloten en open uoor nieuwe leden
Daar de besloten groepen, die nieuwe leden slechts onder bepaalde, door de
groep gestelde, voorwaarden toelaten, tot gemeenzaamheid neigen en vaak
ook voor de cultuur, waarin zij leven, gesloten groepen zijn, hebben wij hun
consequenties voor het symboliek kennen reeds goeddeels gezien. Merkwaar-
dig is dat de officiEle toelating, de inlijving, meestal geschiedt door de open-
baring van de in die groep levende symbolen. Vaak geschiedt dit stap voor
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stap in een soort noviciaatstijd. Aldus in de mysteriiingodsdiensten, in geheime
genootschappen, in kaste-krijgsdienst en studentensociEteiten. Wel een bewijs
hoe  centraal de symbolen kunnen staan in deze groepen ! De kracht  van  het
symboliek kennen in deze gesloten groepen hangt veel af van de aard harer
samenstelling. Worden jonge mensen toegelaten, die van aard altijd meer
op het nieuwe gespannen staan, dan zal juist bij hen een sterkere tendenz naar
de beleving der in de groep geincorporeerde waarden, idealen en ideeEn be-
staan, en de symbolen slechts als duidings- en uitgangsmiddelen gebruikt
worden om de waarden te benaderen. De ouderen, die reeds aan de tekens en
formules gewend zijn, en voor wie deze waarden ook weer gewoon zijn, kun-
nen  zich  naar twee uitersten ontwikkelen:   6f   tot het zuiver teken-kennen
waarin de symbolen signalen geworden zijn, die dus niets of met veel meer
zeggen, hoogstens andere dingen doen associEren, Bf tot het onmiddellijk
ervaren der waarden met passeren van de symbolen. De eersten zullen de
groep blijven aanhangen om het prestige der groep en de symbolen kunnen
voor hen ook symbolen van dit prestige worden. Dit gevaar is reeds voor
nieuwe leden aanwezig, wanneer deze pas worden toegelaten op latere leef-
tijd, waarin de mens meer geneigd is veilige zekerheid boven nieuw risico te
stellen. Van deze factoren hangt het dus af of de symbolen vooral de waarden,
levend in de groep, zullen uitdrukken of primair sociale symbolen zullen
worden van de groep zelf, en met betrekking tot de waarden slechts starre
tekens zullen zijn. - Zijn deze groepen wel gesloten voor nieuwe leden, maar
geheel open naar de algemene maatschappelijke cultuur, zoals de groep in-
genieurs in een grootbedrijf (indien zij zich weer niet beperken tot afgestu-
deerden van 66n school),  of de groep academici op een departement  (zo zij
al een groep vormen), dan ontstaat  er  uit de gestelde voorwaarde  tot  toe-
lating weinig of geen eigen symboliek.
Onder de open groepen hebben wij naar de wijze van lidmaatschap onder-
scheid te maken tussen groepen met feitelijk, gedwongen en vrij lidmaatschap.
Het gedwongen lidmaatschap geldt als zodanig alleen voor die leden die er
inderdaad tegen hun zin lid van zijn. Daar de uitwendige dwang nooit verder
kan reiken dan de superstructuur, zullen zij niet aan het collectief symboliek
denken deelnemen. Het symboliek denken richt zich veeleer t6gen de super-
structuur. De leiders of gezagsdragers zijn voor hen onderdrukkers en elke
maatregel  is een verdrukking; alles  wat te hunnen opzichte geschiedt, wordt
geduid tegen de psychische achtergrond van onderdrukking.
Ofschoon het moeilijk meer te onderscheiden is, wat in deze materie propaganda en
oorspronkelijk psychisch gevoel is, ligt hier toch wel een stuk verklaring van de be-
faamde kapitalistische uitbuiting van 'het' proletariaat door 'het' kapitaal. Deze
woorden worden zelf al symbolisch begrepen als verdrukte en verdrukkende klasse en
als het systeem van verdrukking. De arbeider voelt zich nl. om den brode gedwongende onderneming in te gaan, ofschoon de sfeer, de discipline, de onvrijheid hem er
tegenstaan. Hij kan er niet weg zonder elders hetzelfde te vinden. De reactie is dan,
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dat de kapitalisten verdrukkers en uitbuiters zijn en dat elke maatregel, zelfs als zij
positief in hun belang genomen wordt, toch weer geduid wordt als 'binding aan het
bedrijf', als 'geven met de rechterhand om met de linkerhand te nemen'. Typisch is
dat alle vroeg-socialisten precies getracht hebben deze dwang  aan te tasten: Saint-
Simon met zijn gelijkheidsideaal en credietmogelijkheden voor ieder, Fourier met zijn
phalanstdres, Owen in zijn New Harmony, Louis Blanc met zijn ateliers nationaux,
Lassalle met zijn productieco8peraties. Het herstel van het gevoel van vrijheid in de
productie zou ongetwijfeld de arbeiders anders tegen de ondernemers aan doen kijken.
Het zou interessant zijn te weten of het feit dat het bewind over een even gediscipli-
neerde onderneming in naam van het proletariaat gevoerd - maar dan niet opgelegd
door een vreemde mogendheid -, tot andere opvattingen over het bestuur leidt.

De vrije groepen, waar men vrij zowel in- als uittreedt, hebben als zodanig
geen bijzondere invloed op het symbolieke denken. Zij zijn echter niet geschikt
voor veel blijvende symbolen, aangezien de leden sterk wisselen en zij in korte
tijd kunnen veranderen, zowel wat leden als wat doelstelling en mentaliteit
betreft.
De groepen met feitelijk of automatisch lidmaatschap zijn bijzonder geschikt
voor sociale symboliek. De vanzelfsprekendheid der groep bevordert wel niet
een intens bewustzijn van het groepsleven, maar anderzijds zijn zij de meest
onontbeerlijke, zoals natie, familie, godsdienst, stand. Vandaar dat zij door de
kernen van deze groep stelselmatig in het bewustzijn worden opgeroepen door
symbolen, en via de symbolen tot het bewustzijn doordringen. Wel zullen de
blijvende symbolen vaak afslijten; vandaar ook dat er altijd niet-duurzame
symbolen, zoals feesten, plechtigheden, bijeenkomsten worden aangewend
om tot de beleving der groepswaarde te geraken. De kennis van de groep is
dus wel symboliek, maar neigt in het gewone dagelijkse leven naar het louter
teken-, of zelfs ding-denken; bij bijzondere gelegenheden naar de directe be-
leving der groepswaarde.

C.   Differentiatie vande groepen naar de waarde, waaromheenzij  zich kristal-
liseren, en het symbotiek denken

Deze indeling is uoor een differentille sociologie van het symboliek denken
zeker de belangrijkste. De uoorgaande indelingen toonden UOOTal tendenzen
naar een variatie in de al of niet symbolieke kennis van de ander in de gT°ep,
van de groep zelf of uan de buitenstaanders. De indeling op basis uan de cen-
trale waarde uan de groep brengt ook andere denksoorten in het geding. In de
uerschillende waardegroepen uindt men andere gesprekstypen (Morris), an-
dere wijzen om de wereld te bekijken, andere denksoorten, zodat hier ook
telkens wijzigingen in het symboliek denken kunnen optreden in verband met
deze denksoorten. Wij zullen aldus onderscheiden: familiale, godsdienstige,
politieke, wetenschappelijke, technologische, sportieue en rechtsgroepen.
Wanneer wij hierbij st)reken uan familiale enz. denksoort, is uanzelfsprekend
niet bedoetd het denken in het bijz(in van familieleden, enz., maar het denken
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in functie van de groep, als groepslid of groepsteden, het denken in de gioeps-
rol.

r.  Symboliek denken in familiegroepen
Zo ergens, dan worden in de familiegroepen de waarden gevormd door de
personen zelf die ze uitmaken, En door de band. Wat de personen zelf betreft,
zou men hier wellicht een niet-symbolische directe ervaring van elkaar ver-
wachten. Toen wij echter de triade ouders-kind bespraken, hebben wij reeds

moeten erkennen dat hierdoor een symbolieke kennis, een kennis op afstand,
tussen de ouders optreedt. De broers en zusters onderling kennen elkaar echter
veel beter, veel directer en adaequater.
Wij hebben dit zelf empirisch kunnen verifiEren in een enquBte, gehouden in  r 948 onder
de Brabantse jeugd tussen  I 8 en 25 jaar van alle standen. Van de  I 92 ondervraagde per-
sonen stonden er 190 in zeer goede relaties tot broers en zusters, echter slechts   43 %   in
intieme verhouding  tot hun ouders; 17% stonden slechts op bepaalde levensgebieden
in open verhouding tot hen en dan meestal slechts tot 66n der ouders, tenvijl zij
andere gebieden  aan hen onttrokken,   I 8% onderhield slechts een slappe betrekking
tot de ouders, terwijl 22% practisch geen psychische aanrakingspunten met de ouders
meer had. Toch constateerde men ook hier dat de andere groepen, waarbinnen het
familieleven zich plaatst, een grote invloed hebben op deze psychische geslotenheid
of openheid voor de ouders. (1) Bij de gekwalificeerde arbeidersjeugd kwam algehele
geslotenheid tegenover de ouders zo goed als niet voor. Deze was het sterkst bij de
mannelijke en vrouwelijke kantoorjeugd. Zij was zeer zeldzaam bij de boerenjeugd, tenzij
langs de Belgische grensstrook. Zij was half om half bij de studerende jeugd en de
ongeschoolde arbeiders en arbeidsters.

Er zijn dus naar de verschillende beroepsgroepen tal van gezinnen, waar de
oudere kinderen zich op hun zelfstandigheid terugtrekken, geen open verhou-
ding tot de ouders meer hebben en elkaar dus niet in psychische ervaring
kennen, maar die wel een open verhouding hebben tot hun broers en zusters.
Nu is het waar dat men zelden de klacht hoorde van de jongeren dat zij hun
ouders niet begrepen, wel dat zij door hen niet begrepen werden. Maar is dit
niet hetzelfde? Het is moeilijk uit te maken waar de barriJre ligt. Het ver-
langen om begrepen te zijn klinkt in de klacht zelf door. De jongens en meisjes

zijn blijkbaar niet, wat de ouders zouden willen dat zij waren; zij schijnen van
een ander cultuurpatroon - is er daarom bij de boerenjeugd veel meer open-
heid dan in de nieuwe middenstand? - Men moet dus concluderen, dat dit
cultuurpatroon het symbool is waardoor men elkaar benadert:  brug  en  bar-
ridre tegelijk. Zijn de cultuurpatronen verschillend voor ouders en kinderen,
dan zijn zij hoofdzakelijk barridre, ofschoon de wil om elkaar te begrijpen, dus
de spanning op hun persoonlijkheid, blijft bestaan.
Wat hier echter getest werd, was de practijk van alle dag. Men zou ook kunnen
vragen naar het leven van de familiesymbolen. In andere culturen en tijd-

C 1)   Noch de gezinsgrootte,  noch de godsdienstige practijk bleken  in dit geval   op  dit
verschijnsel van invloed te zijn.
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vakken dan de onze waren dit meestal de voorouders - in relikwieEn, schilde-
rijen of fotografieEn aanwezig -, familiewapens, het ouderhuis. Deze wijzen
niet zozeer naar de personen als naar de natuurlijke band tussen de personen:
het bewustzijn, dat, al zou men misschien niet veel voor elkaar voelen, men
toch bij elkaar hoort. Ook deze symboliek is echter in de grote massa onzer
gezinnen niet meer levend. Er is echter nog 66n sterk levende symboliek, te
weten de familiefeesten: verjaardagen, naamdagen, huwelijksfeesten, lustra,
feestmaaltijden op de Kerstdagen en andere jaarfeesten, en het tegenoverge-
stelde van een feest: de rouwdagen. Op zulke dagen wordt  de band opnieuw
doorleefd in een of ander van de familieleden. De persoon, die dan gef6teerd
wordt of om wie getreurd wordt, wordt dan het symbool van heel de familie-
of gezinsband. In het bijeenzijn wordt die band ervaren middels deze persoon.
In het gewone dagelijks leven echter zijn de familie en haar uitingen meestal
slechts een vanzelfsprekend feit, waarvan men de zin niet grijpt. Zo blijkt ook
hier het symbool zich steeds te bewegen tussen het teken-denken en de onmid-
dellijke ervaring.

2.  Symboliek denken in de godsdienstige groepen
De waarden waaromheen de religieuze groepen zich kristalliseren, worden
niet altijd en overal eender geformuleerd. Soms is het de 'eer van God', soms
het tevreden stellen van de godheid, wier gunst men behoeft, soms de ver-
eniging met God, soms de redding van zijn ziel of de redding van andere zielen.
Het is soms zelfs moeilijk uit te maken waar de godsdienstige waarden be-
ginnen en waar zij ophouden, zoals bij de vooroudercultus, of bij een groep
die in een eertijds religieus verband nog slechts een ethische zelfvolmaaktheid
nastreeft.
Wat godsdienst is, kan slechts gevonden worden in de doorleving van de gods-
dienstige daad zelf, ontdaan dan van alles wat uit deze of gene godsdienst
stamt.  Van der Leeuw komt dan  tot de geladen bepaling van:  de  'ontmoeting'
van   (het  of)   de  'gans  en al andere: (1) Doordenken  wij  dit,  dan  is  'ont-
moeting' altijd een psychisch gebeuren, waardoor twee elkander innerlijk
raken;  -  en  toch  is die ander 'gans anders',  zij  het  hij  ook een persoon  is.
Alleen personen immers ontmoeten elkaar. Het is dE gans andere, een persoon
of een hele andere wereld, zoals bij vele heidenen. In deze ontmoeting wordt
de gans andere niet ervaren als gelijke, maar als oorzaak, zijnsgrond, als vol-
komen anders,  en  toch  op ons betrokken,  met ons verbonden: als oorzaak  en
oergrond van ons bestaan. Vandaar dat de ontmoeting zelf de afhankelijkheid
doet  ervaren: het niet-uit-zich-zelf-zijn, het niet-zijn-uit-zich   en het alles-
moeten-hebben van de gans andere.

(1)   Van der Leeuw: De primitieve  mens,  blz.   170,   I 62; wij achten het belangrijk
dat hij niet elke ontmoeting met het onzichtbare (magie, vooroudercultus en dgl.)
zonder meer tot het religieuze verschijnsel rekent
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Zo ligt er in elke godsdienstige beleving een dubbel element: de beleving van
's mensen afhankelijkheid van God - erkend als Voortbrenger, of Vader,
Schepper, Oorzaak der oorzaken, of een hele bovennatuurlijke wereld - door
wiens gunst of genade de mens zijn eigen welzijn verkrijgt; dus zelfvernieti-
ging voor God, om van Hem zelfverrijking als gunst te ontvangen. Wat deze
zelfverrijking inhoudt, is verschillend in verschillende culturen, variErend
van het naakte bestaan als mens met de bestaansmiddelen tot de mystieke
kennis van God, daartussen  in: het redden  van zijn  ziel  in het hiernamaals,
de zedelijke volmaaktheid  hier,  (1) , de vereniging met  God,  en  in  een  tech-
nisch-utilitaristische cultuur: het slagen in tijdelijke ondernemingen.

Overeenkomstig dit dubbel aspect der godsdienstige beleving vindt men twee
practische symbolen: die der zelfvernietiging: het offer, de toewijding, over-
gave, en het gebed, 8n die der te verkrijgen zelfbevestiging: heilige tekens die
de gunstverlening bewerken. Deze practische symbolen volgen uit, en staan
ten dienste van de religieuze act. Steeds echter zijn deze acten en hun symbolen
gevat in een religieus waarheidsstelsel, een totaal van religieuze opvattingen,
die gesystematiseerd zijn in een mythe - die een samenvatting is van alle
waarheid - of in een stelsel van dogmata - dat een samenvatting is der
waarheden  over  God  en  de  mens en natuur  in hun betrekkingen  tot  God  -;
beide echter - mythen en dogrnata - zijn altijd gefundeerd op een open-
baring, naar de overtuiging der aanhangers. Vandaar dat er in elk religieus
stelsel naast de handelingssymboliek een ruime voorstellingssymboliek bestaat

van de inhouden der mythen en dogrnata en een theoretische symboliek die

de mythen en dogmata zelf in formules weergeven. Dit religieus stelsel is altijd
weer  geincorporeerd  in een religieuze groep: een gemeente,  een  kerk,  een
synagoge, soms identiek met een natie, sorns niet. Deze religieuze groepen
hebben weer hun professionele kernen in de vorm van kloosters, clans, theo-
logische scholen. Vanzelfsprekend ontstaan uit de religieuze groepen ook weer
retigieus-sociale symboten, dus van de religieuze groep als zodanig. Hoewel
deze handelingssymbolen, voorstellingssymbolen en sociale symbolen van ver-
schillende aard en oorsprong (kunnen) zijn, bestaat er toch de tendenz ze
alle op te nemen in de leerstellige symboliek, vooral wanneer de dogmata in
theologische scholen uitgewerkt worden.

a) De leerstellige symboliek. - Znaniecki heeft een grote aandacht besteed
aan het symbolieke denken in deze religieuze leerstellige scholen, waarin ook
de handelings- en sociale symboliek worden gehandhaafd.

(1) Wanneer de zedelijke volmaaktheid als gunst of genade van God verwacht wordt,
valt de morele groep samen met de godsdienstige groep. Wanneer deze niet als een
goddelijke gunst, maar als resultaat van eigen inspanning gezien wordt, ontstaan er

moraliteitsgroepen naast de godsdienstige groepen, zoals die der Stoicijnen, de be-
weging voor morele herbewapening, Rotary-clubs en dgl.
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Voor hem is het religieuze denken eigenlijk ook een stap in of naar de ontwikkeling
van het systematisch denken  (in de trant  dus van Comte's ontwikkelingsphasen),  een
tijdvak dat dus als wetenschappelijk denken door het moderne systematisch onderzoek
(een phase nog na Comte's positivisme, dat een waarheidssysteem blijft) overwonnen is.
Hij behandelt echter het godsdienstig-theoretisch kennen voldoende typologisch, om
zijn analyse een algemene waarde te kunnen toekennen.

Hij constateert dan in het religieuze denken (als een verklaringsdenken) een
zeer sterk gefixeerde symboliek. zodat niet alleen de waarheden als gegeven
van de openbaring, heilig, onaantastbaar en onfeilbaar zijn, en dus praeva-
leren boven de practische test, maar ook de symbolische uitdrukking der
waarheden in schrift, formules en traditie  in deze eigenschappen deelt.  (1)
Dit komt, omdat hier de symbolen niet alleen uitdrukking zijn van de ge-
dachten, maar tevens een noodzakelijke en onveranderlijke uitdrukking van
objectieve dingen of feitcn, zodat de symbolen even heilig zijn als wat zij weer-
geven. De symbolen  zelf zijn hiermee  waar  of vals geworden; een andere
uitdrukking dan de geijkte, is of vals of minstens een profanatie. De overdracht
der leer bestaat dan ook wezenlijk in het onveranderd doorgeven van sym-
bolen. WeI ontwikkelt het culturele leven en stellen zich nieuwe vraagstukken
aan het godsdienstig denken, maar de oplossing bestaat altijd in het aantonen
dat het nieuwe niet werkelijk nieuw is, maar het antwoord reeds vervat was in
de traditionele schat der symbolische uitdrukkingen. Het religieus denken ont-
wikkelt zich slechts door becommentariEring en herontdekking van vergeten,
maar traditionele waarheden.(2)
Het is duidelijk dat Znaniecki hier het religieuze denken primair ziet als een soort
primitieve verklaringstheorie van natuur en leven; een eigenschap  die in wezen  bij-
komstig is aan het religieus denken, voor hetwelk de leer immers veel meer een open-
baring  is van nieuwe waarheden  over  God; een eigenschap  die  dan  ook  aan  het
religieus denken in de Westerse cultuur volkomen vreemd is. Hetgeen hij echter zegt
over de vastheid of starheid der religieuze symboliek, zowel in de leer, als van de
zaken, practijken en sociale organisatie in deze leer vervat, is als algemene tendenz
juist. Dit kan zowel verklaard worden uit het feit dat ieder religieus stelsel teruggaat
op de openbaring van een onveranderlijke God, als uit het feit dat blijkens de erva-
ring religieus denken in sterke mate collectief is, en afwijkingen van het individueel
religieus denken buiten het collectieve door de groep niet getolereerd worden. Het kan
niet verklaard worden uit een sterke overheersing van een superstructuur, want ook
in de religieuze groepen die sterk spontaan en weinig georganiseerd zijn, is de symbo-
liek onveranderlijk. Afwijking ervan is altijd ketterij.

b)   Bezien wij nu de beleving der leerstellige religieuze symboliek (het geloof),
dan valt het allereerst op dat een sterke collectieve beleving blijkbaar een ster-
ke individuele beleving geenszins uitsluit; tevens  dat de grote vastheid  der
symboliek niet noodzakelijk voert tot een puur denken in schablonen en alge-
meenheden, maar evenzeer gepaard kan gaan met een sterke spanning op de
religieuze achtergrond die zij openbaren. Zeker moet men erkennen dat in

(1) Znaniecki: Social r6le of the man of knowledge, blz. 95· (2) 0,C. blz. 103, vlg.
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religieuze groepen de dogmata voor een groot deel der aanhangers puur for-
mules kunnen zijn, zoals bij aanhangers van de Islam in het moderne Turkije,
dus  zonder  dat  zij  tot de verborgen zin doordringen;  dat de handelingssym-
bolen routines en practijken kunnen worden zonder dat de zelfvernietiging of
de verkrijging van de zelfbevestiging doorleefd wordt. Maar anderzijds blijft
de kennis der openbaring en de religieuze act altijd uitgaan van de vaste, duur-
zame, onveranderlijke symbolen, waarvan men zich zelfs in de directe mystieke
ervaring nooit geheel   los kan maken; omdat deze mystiek, indien   zij   dit
wel zou doen, en tot andere symbolische uitdrukkingen zou geraken, als
ketterij zou worden afgewezen. Hier, op leerstellig terrein, geldt inderdaad
wat Znaniecki opmerkte, dat namen het karakter van waar en niet-waar
krijgen. Men denke hier bijzonder aan diverse namen voor het Opperwezen
als Allah, Jahwe, Ahriman, Ormuz, Zeus, welke dan ook niet zonder meer
onderling vervangbaar zijn. Elk ervan is in het eigen leerstelsel waar, in het
andere leerstelsel vals. Slechts indien een nieuwe symbolische uitdrukking
direct collectief aanvaard zou worden - omdat zij reeds in het onderbewust-
zijn aanwezig was -, zou een dergelijke vernieuwing van de symboliek zonder

scheuring kunnen verlopen, of indien de autoriteit der religieuze super-
structuur deze nieuwe symboliek aanvaardt en de collectiviteit deze autori-
teit volgt, omdat  deze het symbool  is  van het groepsverband; men denke  hier
b.v. aan de invoering der katholieke H. Hartsymboliek.
Het sociale leven van grote godsdienstige groepen is meestentijds innerlijk
sterk gecristalliseerd. Men vindt er taI van kernen, zowel op gebied van de reli-
gieuze waarheidsopvattingen in de theologische scholen, als op gebied van de

religieuze beleving in kloosters, orden of priesterkasten afgescheiden van
'de wereld', of in binnenkerkelijke godsdienstige verenigingen 'in de wereld',
als tenslotte op gebied van uit de religieuze beleving voortvloeiende activi-
teiten, zoals onderwijs en charitatieve instellingen. In deze structurering maakt
het een belangrijk verschil of de theologische scholen boven staan en deze ook
de hierarchie der superstructuur controleren, of dat deze hiErarchie de
theologische scholen controleert, hetzij de jure, hetzij de facto. Indien de leden
der hierarchie allen moeten passeren door de vorming der theologische scho-
len, bestaat er een tendenz dat de laatste de facto overheersen. Ook kunnen
de centra van religieuze beleving weer domineren over de theologische scholen
en de hiErarchie, zoals in het Boeddhisme. - Naast deze kernen kan men
nog een structurering onderscheiden in de plaatselijke ordening der religieuze
beleving, in kerkelijke gemeenten, parochies en dgl., welke de leken-beleving
ordenen; terwijl deze lekenzich, naar de observaties van Lebras, groepsgewijze
onderscheiden in de vromen, de practiserenden en de gelegenheidsgelovigen.
Het is duidelijk dat het symboliek kennen binnen de godsdienstige groep naar
dezer sociale structurering varieert. Binnen de theologische scholen is de
kennis der dogmata typisch analytisch-symbolisch: doordringend  naar  de
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eigenlijke inhoud, maar nooit zonder de symbolen los te laten; integendeel,
hierop valt altijd de volle nadruk. In de groepen die de godsdienstige beleving
op de voorgrond stellen, zal men in de kennis der dogmata moeten onder-
scheiden die, welke direct met de gekozen beleving verband houden en die
welke daarmee slechts in verwijderd verband staan. De laatste neemt men
dan  zonder  meer  aan,  maar hun kennis neigt  naar het formalistische:  men
blijft staan  bij de formule  en de woorden;  bij de eerste bestaat er echter  een
grotere neiging de symbolen te ovehvinnen en tot een direct schouwen over
te gaan. Vandaar dat hier ook het gevaar ontstaat voor afscheidingen, voor
slechts aanvaarden wat beleefd en beschouwd wordt, en verwerpen van wat
hierin niet betrokken is. Dit gevaar groeit wanneer hier een collectieve mystiek
ontstaat, hetgeen echter meestal slechts geschiedt in bewogen tijden: men zie
de Flagellanten in de middeleeuwse pestperiode, de beweging der Weder-
dopers tijdens de Hervorming, die der Hussieten en b.v. in onze dagen die der
Getuigen van Jehova. Dat zulke collectieve mystieke bewegingen niet nood-
zakelijk tot ketterij voeren, bewijzen echter weer talrijke religieuze orden
binnen de katholieke kerk, die vaak hun ontstaan danken aan zulke bewe-
gingen - die dan echter meestal geen volksbewegingen, maar kernbewe-
gingen waren.
Het merkwaardige is hier wel dat wanneer dergelijke binnenkerkelijke mystieke stro-
mingen gesettled en geinstitutionaliseerd waren in orden, deze ook hun eigen theolo-
gische scholen vormden, die de totale katholieke leer op eigen wijze doordachten, er
een eigen subalterne symbolieke weergave voor vonden, en alle eigenschappen der
theologische scholen vertoonden; zulks overigens  zeer ten voordele  van de katholieke
leer, omdat men bij de botsing der scholen en hun symbolische uitdrukking gedwongen
werd zijn eigen symbolen te overwinnen. Maar voor deze religieuze stromingen zelf
betekent hun schoolvorming dat hun religieuze kennis meer en meer symboliek wordt
en minder directe ervaring.

Bij de leken varieert de kennis  ook: bij voorkeur zullen  zij hun aandacht
geven aan de dogmata die direct verband houden met hun leven. De andere
aanvaardt men ook, maar meer formalistisch. Binnen deze lekenwereld zelf
varieert de kennis weer naar gelang zij optreedt bij de groep vromen, die
meer waarheden in hun gezichtsveld betrekken en meer neigen naar door-
leving van de inhoud, of bij de groep der practiserenden en die der gelegen-
heidschristenen, waar veeleer een oppervlakkige kennis der dogmata bestaat,
en waarschijnlijk maar van zeer enkele. Bij deze zijn de practijken hoofdzaak
en wordt het aanhangen der waarheden bijzaak. Bijna nooit zal echter de
symboliek in het religieus denken louter en duurzaam een teken-denken wor-
den, zodat elke spanning op de diepere zin verloren gaat. Zeer zeker werkt de
grote starheid dezer symbolen vervlakking in de hand, evenals de periodiciteit
waarmee zij terugkeren onafhankelijk van subjectieve gesteltenissen; maar
tenslotte ligt aan elke religiositeit een directe innerlijke ervaring ten grondslag:
de ervaring van eigen afhankelijkheid in 's mensen diepste zijnsgrond, de
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ervaring dan ook van zijn nood om zich aan het absolute te hechten. De mens
kan deze ervaring ontvluchten door niet na te denken, maar zo gauw hij
deze ervaring weer ondergaat en hij naar het religieuze grijpt, grijpt hij naar
symbolen en worden deze hem weer zinvol. Dit geldt zelfs voor de 'meelopers'
van de religieuze groepen, waar wel vaak de symbolen slechts als tekens ge-
dacht kunnen worden, maar deze dan toch telkens weer herleven.

c)  De practische symbolen, die in elke godsdienst een overwegende rol spelen,
leven zeker niet het sterkst in de theologische scholen. Hierbinnen zijn deze
practische symbolen allereerst waarheden en komt het participatieve karakter
weinig tot zijn recht. Practische symbolen zijn immers niet direct gericht op
participatie aan ideeen, maar aan waarden, in casu de zelfvernietiging tegen-
over de Godheid, om van Deze de zelfverrijking te verkrijgen. In de loop van
dit proces raakt het symbool ergens het innerlijk leven van de godheid. De
zelfvernietiging alleen volstaat hier niet toe, want overal bestaan nog gunst-
bewerkende symbolen naast de vernietigingssymbolen. Toch moet ergens de
goddelijke vonk overspringen, zegt Ellerbeck, en hij ziet in de onbekendheid
met dit moment de reden van het nauwkeurig onderhouden der tot in de
details gefixeerde symbolische riten.   (1) De doorleving  van de zelfvernieti-
ging, van zelfverrijking en contact met het goddelijke leeft zeker het sterkst
in de van de wereld afgescheiden religieuze groepen en de vrome leken. Toch
zal men ook hier het symbool nooit geheel kunnen overwinnen en verlaten,
omdat diep in de mens het besef leeft dat hij nooit uit eigen kracht op God
kan inwerken; slechts de door of onder invloed van de godheid zelf ingestelde
tekens, die derhalve hun kracht uit de, in mythe of openbaring verborgen,

bovennatuurlijke instelling putten, zijn hiertoe in staat. Zelfvernietiging
zonder symboliek zou misschien door de godheid niet geaccepteerd worden,
de zelfverrijking zou zonder de symboliek niet verkregen worden. Het is duide-

lijk dat de doorleving van deze symboliek de hoogste psychische inspanning
van de mens vereist, en dus slechts in de religieuze kernen regelmatig voor-
komt. Bij de vromen komt ze veelvuldig voor. Bij de practiserenden van tijd
tot tijd en bij de gelegenheidsgelovigen is het mogelijk dat het ritueel nooit

zijn symbolische spanning verkrijgt.

Het is dan ook een reden tot dankbaarheid, dat God, die de christelijke openbaring

en het christelijke leven bestemde voor allen, ook de gewone mensen, dat dus in de
enige authentieke openbaring, het offer en de sacramenten niet werken krachtens de

doorleving van deze symbolen, maar alleen door het ritueel stellen van het symbool.

(1) p. Ellerbeck S.J. Schets ener anthropologie der sacramenten, Bijdragen van de
Faculteiten der Nederlandse Jezuieten, VI, blz. 20. Een andere vcrklaring voor het
sterk ritueel karakter der practische symbolen, nl. vanuit het geloof dat ook de
symbolen  zelf min of meer tot de openbaring behoren, gaven wij reeds boven, blz.  212.
Een derde verklaring kan men nog vinden in het feit dat het religieus handelen duide.
lijk gesepareerd behoort te zijn van het profane.
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De doorleving, de spanning op de gesymboliseerde werkelijkheid verhoogt slechts de
werking van het practisch symbool. Er blijft hier echter altijd een afstand die geenmens kan overwinnen, waardoor dan ook altijd het mysterie in het hart van elke
religieuze symboliek bestaan blijft, evenals de symboliek in de godsdienstige belevingonontbeerlijk blijft, zelfs in de mystieke ervaring, die toch altijd een 'zien in het
duister' blijft.

Wij moeten hier een speciale aandacht wijden aan de katholieke sacramenten
en sacramentaliEn - al is er onder de laatste een grote verscheidenheid -
omdat zij zulke bijzondere religieuze practische symbolen zijn.
Het symboliek denken ligt hier zeer dicht bij het primitief mythisch denken
en, aangezien het hier gaat over actieve symboliek, zeer dicht bij de magie.

Wij moeten hier de woorden niet vrezen. Het mythisch denken bestaat immers in
een geloof aan zijnsidentiteit van het symbool en het gesymboliseerde, terwijl het ge-
woon globaal denken alleen een belevingsidentiteit kent. Magie zouden wij hier dan in
een zeer brede zin moeten nemen, want technisch betekent dit eerder een inwerking
op immanent niet-natuurlijke krachten dan op transcendenteel religieuze krachten.
Men moet deze termen dus zien in verband met een bepaalde psychische denkwijze,
die evenzeer op waar als onwaar gericht kan zijn, evenzeer juist als vals aangewendkan worden, juist zoals de logische redenering. De termen moeten dus begrepen wor-
den als uitdrukkingen van een bepaalde psychische houding, zoals de moderne anthro-
pologen zulks doen.

Men constatere allereerst de sacramentenleer van de kerk zelf: een wezenlijkefout in de sacramentele formule frustreert, ondanks de beste bedoelingen, de
werking  van het sacrament;  ja,  het  is  er  niet  eens.  Men leze vervolgens  dePaulinische doopsymboliek: afdalen  in  het  bad is sterven met Christus,  de
doopformule zegt de dopeling toe aan en maakt hem daardoor kind van de
Triniteit, de opstijging uit het bad is de verrijzenis met Christus. Dit is geen
afl)eelding alleen, maar daardoor juist scheppen van een realiteit. Dit geloofstaat echter niet alleen: de levensverslindende kracht van het water, en de
levenverwekkende kracht der oerwateren is in taI van mythen en uit de
psychoanalyse bekend.(1) Voordat  de  kerk  in de Paasnacht gaat dopen  en
nieuwe Godskinderen gaat scheppen, voortbrengen, reciteert zij het schep-pingsverhaal en het verhaal van de redding uit verslindende kracht van het
water: het verhaal  van  de  ark van  Noe;  zo ook bevrucht Christus, present
gesteld in de Paaskaars, de doopvont, de schoot van de kerk, en wordt het
leven gestort in het water. Dit alles verschilt niet zoveel van de primitief, die
wanneer hij zijn kano gaat bouwen, het scheppingsverhaal van de kano reci-
teert, om het leven erin te storten, want hij moet gezond en sterk z n om snel
te kunnen lopen. Het is immers het bijzondere van de mythe dat zij altijd is,
juist als het eeuwig sprookje  (er was eens . . .), boventijdelijk en telkens
weer actueel. Wel merkt Van der Leeuw terecht op dat dit bij het offer van
(1) Zie de merkwaardige studie van Louis Beinaert S.J., de directeur van de Etudes,over Symbolisme mytique dans le baptEme, in La Maison Dieu, 22 Ed. du Cerf. I 950·
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de H. Mis anders ligt. Het is hier geen boventijdelijk feit, maar een feit in
de tijd, dat eens was, maar nu weer is. Hier snijden zich mythe en historie,
zegt hij, ofschoon hu het woord mythe nu met grote aarzeling uitspreekt.
Wanneer de priester bij de consecratie weer het historische feit reciteert in
het 'Pridie guam pateretur . . .', is dit een mythisch element, zegt hij, maar dan
'niet als iets achterlijks, kinderlijks of onwaars, maar juist als hoogst actuele
werkelijkheid'. (1)
Wel moet hier een groot onderscheid gemaakt worden tussen offer en sacra-
menten enerzijds en sacramentaliEn anderzijds. De laatste liggen het dichtst
bij de primitieve symboliek, terwijl de eerste een nog hogere realiteit hebben.
Zeker, de geloofshouding van de katholiek en de primitief zijn eender: voor
beide stelt het symbool ipso facto de bedoelde onzichtbare werkelijkheid aan-
wezig. Maar bij de primitief en bij de sacramentaliEn blijft alles in de orde
van het psychische; wat geschiedt, geschiedt krachtens het geloof en heeft
zijn effect in het geloof, een fixering, een verlevendiging van het geloof, al
wordt dit door de primitief geobjectiveerd. Men onderschatte intussen dit
psychische  niet  als hoge werkelijkheid ! Menig christen zal liever sterven  dan
een kruis vertrappen en geen scrupules hebben wanneer hij per ongeluk een
kruis stuk trapt, - omdat hier het psychische, het willen en bedoelen afwezig
is;  er is  dan geen belevingsidentiteit zoals  in het vertrappen.
Maar het offer en de zeven sacramenten hebben hun effect niet allereerst in de
beleving, maar in de objectieve orde van ding en leven. Brood wordt het
Lichaam van Christus, het kind wordt Godskind, de boeteling krijgt ver-
giffenis, niet krachtens het psychische, het geloof, maar krachtens het symbool.
Hier is door een instelling Gods niet alleen de belevingsidentiteit, of een
geloof aan een zijnsidentiteit, maar de zijnsidentiteit zelf, waardoor het sym-
bool het gesymboliseerde metterdaad bewerkt en aanwezig stelt. Het sacra-
ment is niet 'maar een symbool', zoals protestantse theologen soms beweren,
ook niet 'geen symbool, maar werkelijke aanwezigstelling', zoals katholieke
theologen soms zeggen; het is een symbool, hoger, werkelijker, reEler dan enig
ander symbool, een symbool in overtreffende trap.

d) Hoewel elke religieuze ervaring sterk persoonlijk is, is elke godsdienst
tevens blijkens de ervaring in hoge mate collectie/. Het is moeilijk te zeggen
of de vastheid der symbolen hiervan oorzaak of gevolg is. Waarschijnlijk eerder
gevolg, en is het collectief karakter gefundeerd in de openbaring, die ook al is
ze ontvangen door een bepaald persoon, toch altijd mede voor de anderen
bestemd is. Een volkomen individueel godsdienstig stelsel met eigen symboliek
komt slechts voor bij psychopathen en bij nieuwe godsgezanten. Vanwege het
collectieve karakter van de godsdienst ontstaat dan ook een uitgebreide groep-
symboliek. Allereerst zijn dit de personen, die de groep representeren of beter

(1)   Van der Leeuw: De primitieve  mens en de Godsdienst, blz.  1 13.
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presenteren  in de behandeling der practische symbolen: de priesters;  ver-
volgens de personen die de godsdienstige waarheden van de groep bewaren,
uitleggen en onderrichten: de theologische scholen, synodes en concilies;  ten-
slotte het bestuurlijk gezag, zo de godsdienstige groep niet vereenzelvigd is
met een volk - dan is dit vaak het burgerlijk gezag tevens: de imperator-
pontifex-maximus, - en zo de godsdienstige groep naast de door priesters
of ouderlingen gehandhaafde tradities, al een eigen bestuurlijk, disciplinair
gezag kent. Deze drie typen van peI·sonen-groepssymbolen- priester, leraar,
bestuurder -, die drie verschillende functies zijn, kunnen ook in 66n hiErar-
chie geconcentreerd zijn, zoals in de katholieke kerk. Wanneer deze hiErarchie
of hiErarchieEn tevens het monopolie hebben van de godsdienstige dogmata
en van de behandeling der geopenbaarde symbolen, - welk monopolie soms
beschermd wordt door geheimhouding der formules, die immers aan het
gebarensymbool de symbolische kracht verlenen, - worden zij het kernsym-
bool  van  heel het religieus leven: men gelooft  wat zij leren; zonder  hen  is
de toegang tot de godheid en haar genade afgesneden, - men weet immers
nooit of zijn persoonlijk offer of gebed geaccepteerd wordt, noch weet men
of men via eigen, niet-geopenbaarde symboliek de goddelijke gunsten ver-
krijgt. Alleen de hiErarchie verschaft dan nog zekerheid, derhalve wordt deze
de kern waardoor alle godsdienst zich voltrekt.
Naast de personen kunnen alle andere religieuze symbolen tevens groeps-
symbolen worden, vooral wanneer zij exclusief aan een bepaalde religieuze
groep eigen zijn. Zo was de tempel van Jerusalem niet alleen een practisch
symbool tot tegenwoordigstelling van Jahwe, maar tevens symbool van het
Joodse volk. Zo werd het kruis der Christenen een practisch symbool om aan
de verlossing van Christus te participeren, en tegenover de Turken, het
symbool der gehele christenheid. Daarnaast bestaan oorspronkelijke symbolen
voor de groep als zodanig, zoals Jerusalem voor de christenkerk, de halve
maan voor de Islam en vooral de naam van de religieuze groep, die meestal
sterk zinduidend is: katholiek, protestant, wederdopers, getuigen van Jehova,
leger des heils. Het krachtigst wordt vanzelf het groepsymbool wanneer ditzelf
direct object van eigen cultus wordt, zoals in het totemisme. Het totemdier
en de totemplant, die identiek zijn met de groepsziel (voorouders en leven-
den),  maar  toch  voor de groep staan, en waardoor de participatie  aan  de
groepsziel verkregen kan worden, of waarin deze geschaad kan worden, heb-
ben niet alleen de kracht van een groepsymbool, maar zijn tevens een practisch
religieus symbool.

3. Het symbolieke denken in de wijsgerige scholen en de wetenschappelijke
groepen
Vanuit het leerstellig religieus denken trekt Znaniecki de grote historische lijn
van het menselijk denken via het wijsgerig naar het wetenschappelijk denken.



Differentille sociologie van het symboliek denken 219

Hij laat dus het wijsgerig denken in en uit de theologische scholen ontwikkelcn. Aan-
vankelijk blijft het hierin besloten en derhalve ook aan de openbaring gebonden,
maar is toch wijsbegeerte, omdat en wanneer men zich bezig houdt met de verklaring
van de natuur. Hier hebben dan ook de symbolen een gelijke starheid als in de dog-
matische religieuze symboliek. Wanneer deze wijsgerige scholen zich echter uitbreiden
en in onderling contact en conflict geraken, maakt men zich los van het criterium
der (verschillende) openbaringen en zoekt men te komen tot een norm die aan alle
wijsgerige scholen gemeenschappelijk kan zijn, welke gevonden wordt in de rationele
evidentie der eerste beginselen. Later echter, toen de horizontale en verticale mobili-
teit toenam en er contact ontstond tussen de verscheiden cultuurwerelden en de ver-
schillende klassen hierbinnen (1) bleken de verschillende eerste beginselen als mate-
rialisme of spiritualisme, monisme of pluralisme, harmonie of tegenstelling in het
cosmisch gebeuren, vanuit de evidentie niet meer verzoenbaar of oplosbaar. Daarom
zou het wijsgerig denken zich toen hebben teruggetrokken op het zuiver formele vraag-
stuk van het denken zelf, los van zijn denkinhouden. Het wordt dan een denken in zuiver
logische 'symbolen', welk woord hier betekent een loze vervanger van denkinhouden,
niets dan vervanger van de denkfunctie, zodat de inhouden geen eigen problematiek
oproepen.
Niet in staat daarmee de opgeworpen vraagstukken van het sociale en individuele
leven op te lossen, hebben de moderne denkers zich daarvan afgewend en zich toege-
wend   tot een nieuwe   norm: de empirische evidentie, welke slechts de feiten   zelf  wil
laten spreken, wars is van overgeleverde probleemstelling en bewust uit is op het doen
van ontdekkingen; welke  dus  op deze wijze een revolutionnair georiEnteerde weten-
schap geworden is, die geen andere probleemstellingen kent dan de practische (de
wensen der maatschappij of personen)  en de hypothetische:  de  weg naar de ontdek-
king der oplossing.

Wat van deze visie van Znaniecki waar zij, in ieder geval kan men constateren
dat historisch gezien de wijsbegeerte zich heeft losgemaakt van de theologie
of mythologie, en dat de wetenschappen zich hebben losgemaakt uit de wijs-
begeerte, naarmate de empirie de traditionele stellingen ging overheersen.
Ook in de ontwikkeling der wetenschappen is een dubbele phase te onder-
scheiden: de wetenschappen ter verklaring der verschijnselen  aan  de  hand
van aangehangen hypothesen, welke dus nog dichter bij de wijsbegeerte
liggen    (b.v. de Deutsche Geisteswissenschaften !)    en de zoEven genoemde
steeds op ontdekking uitzijnde wetenschappen, die niet zozeer verklaring als
wel steeds bredere kennis der mogelijkheden zoeken, wat vooral de Ameri-
kaanse oriEntatie is. De voorstelling van deze ontwikkelingsgang, die vooral
bij Znaniecki en Mannheim te vinden is, wekt echter de valse indruk dat
de voorgaande fasen overwonnen en niet meer bestaande zijn. De feiten
zijn  intussen  zo,  dat  zij   alle nog levend naast elkaar bestaan:   de  aan  ker-
kelijke groepering gebonden wijsgerige scholen gebaseerd op de rationele
evidentie onder contr6le van hogere religieuze leerstellingen, de autonome
wijsgerige scholen gebaseerd op rationele evidentie alleen, de wijsgerige scho-
len die hun denken beperken tot de formele logica en logistiek, de verkla-
(1) Karl Mannheim: Ideology and Utopia; An introduction  to the sociology of know-
ledge. London,  x 946,  blz.  6.
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rende positieve wetenschapskringen en de explorerende positieve wetenschap.
Aangezien wij in het onderhavig hoofdstuk de explorerende methode toe-
passen, zullen wij ons nu af moeten vragen welke rol het symbolieke denken
in elk dezer groepen speelt. Er kan in dit verband natuurlijk slechts sprake zijn
van de intellectuele openbaringsfunctie der symbolen.

a)   In de wijsgerige scholen, gebonden aan de contr6le van hogere religieuze
leerstellingen, worden de symbooltekens beinvloed door die van de theolo-
gische school waarmee zij verbonden zijn. Zij kunnen hun terminologie niet
vormen en wijzigen zoals zij willen, wanneer deze terminologie ook in de
theologische school voorkomt; zij zouden daarmee het begrip  van  de  reli-
gieuze leer, die boven hen staat, kunnen wijzigen, hetgeen de religieuze
groep niet tolereert. Vandaar dat een gedeelte van deze wijsgerige termi-
nologie in deze scholen dezelfde starheid krijgt als de religieuze leerstellige
symbolen. Met dezelfde nauwkeurigheid en om dezelfde redenen zal de
theologische school controleren of de zin achter deze symbolen zich niet
wijzigt. Dit laatste zelfs nog meer  dan het eerste.  (1)  Gaat het daarentegen
over vraagstukken die geen verband houden met de religieuze waarheden,
hetgeen vaak het geval is met de nieuwe vraagstukken, dan hebben deze wijs-
gerige scholen volle vrijheid van terminologie. Zelfs krijgen de symbolen een
ander karakter in het wijsgerig denken dan in het religieus denken, ook wan-
neer hun termen gelijk zijn. In het religieus denken behoren de symbolen
vaak mede tot de openbaring en staan via deze in een zakelijke relatie tot het
betekende;  in het wijsgerig denken daarentegen  is deze relatie geworden  tot
een zuiver logische, waardoor de symbolen uitsluitend op hun voor het denken
representatieve waarde geschat worden. In het algemeen zal daarom in dit
type van school een sterk symbolisch denken optreden.
Van nature bestaat bij elke wijsgeer de tendenz zijn symbolen te overwinnen
en tot een directe ervaring van de diepere zin der dingen en van het leven
over te gaan. Dit is ook de oorzaak waarom het wijsgerig denken veel meer
individueel is dan het wetenschappelijk denken, waar men altijd op elkaars
vondsten moet doorbouwen. WeI is in een wijsgerige school het denken een
wij-denken, dus collectief. Er zijn echter nergens zoveel individuele nuances
en meningen als in de wijsbegeerte, juist omdat de wijsgeer zijn symbolen
steeds passeert, ofschoon  hij zijn eigen doorleving  in de school  toch  weer
symboliseren moet.
Waar dan ook in andere dan de religieus-gebonden wijsgerige scholen de
symbolische uitdrukking vaak slechts een zeer voorlopige en onvaste kan zijn,
blijft deze hier aan tal van symbolische uitdrukkingen met vaste zingeving
gebonden, zal dus het denken minder loskomen van de symbolen, maar zullen

(1)  Men herinnere zich dc reactie van de kerken tegen het modernisme!
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deze zelf sterk doorleefd en in hun diepste en volste inhoud doorzocht worden.
Deze tendenz is nochtans niet steeds van gelijke kracht, maar verschilt voor
het didactisch onderwijs in deze scholen, - dat grotendeels bestaat in een
overleveren der symboliek met aanduidingen, hoe zich via deze symboliek op
de diepere werkelijkheid te bezinnen, en in het onderbrengen der nieuwe
vraagstukken onder de oude symboliek -, en voor de wijsgerige clubs waar
de in de school gevormde wijsgeren elkaar ontmoeten. Terwijl de eerste meer
een gemeenschapskarakter hebben, hebben de laatste daar een gemeenzaam-
heidskarakter. Daarom kunnen deze leiden tot collectieve intuities en collec-
tieve overwinning der symbolen. Wanneer deze clubs echter een officiEle rol
gaan vervullen in de school, dus geen vrije en spontane agglomeraties meer
zijn, dan zien wij het tegenovergestelde verschijnsel van een star vasthouden
aan de schoolse symbolen om hun controle over de school te kunnen uit-
oefenen: zij zijn dan immers, minstens op het organisatorische vlak, de kernen
der school. (1)

b)    Bezien  wij de andere - niet aan religieuze verbanden gebonden  - wijs-
gerige scholen gebaseerd op rationele evidentie, dan moeten wij allereerst
opmerken dat zij niet zo zelfstandig zijn, als men zelf daar vaak meent. Deze
scholen zijn veelal kernen van grotere wereldbeschouwelijke groepen. Zij
verhouden zich bijna als de professioneel-religieuze groepen tot de leken in
de kerk, in die mate zelfs dat men in deze wereldbeschouwelijke aanhang de
begeesterden, de overtuigden en de meelopers kan onderscheiden, zoals in de
leken de vromen, de practiserenden en de gelegenheidsgelovigen. Het schijnt
weI een algemeen verschijnsel te zijn dat ideeEn de mensen rond zich groeperen
in professionele dienaren en leken en deze zich a.h.w. in concentrische kracht-
cirkels er omheen plaatsen, waarin het gemeenzaamheids-, gemeenschaps- en
massaverschijnsel optreedt. Het spreekt vanzelf dat dergelijke wijsgerige scho-
len haar verantwoordelijkheid voelen tegenover deze aanhang en daardoor
beinvloed worden. Dit werkt min of meer verstarrend op de terminologieEn in.
Daar komt bij, dat deze scholen vaak tegenover elkaar staan in conflicts-
verhouding, wat de innerlijke samenhorigheid van elke school apart bevordert,
cn de symbolische uitdrukkingen niet alleen zinduidingen der diepere werke-
lijkheid doen zijn, maar tevens uitdrukkingen van de innerlijke solidariteit der
groep;  ze dus maakt tot sociale symbolen  van de blijvende school. Dit leidt
nog meer tot verstarring en kan tot gevolg hebben dat de terminologieEn
onder druk van de 'aanhang' meer als symbolen van de groep gedacht worden
en slechts als tekens met betrekking tot de werkelijkheid die zij wilden duiden;
wanneer tenminste in verband met de conflictsituatie gedacht wordt. In
rustiger verhoudingen echter en wanneer de wijsgerige kringen geisoleerd

( 1) Wijsgerige scholen, die onder contr6le staan  van een politieke richting, gedtagen
zich in deze gelijk de scholen onder contr6le van een religie.
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van hun aanhang denken, in de besloten kringen van onderwijs en in clubs,
zal men losser staan van de eigen symboliek dan in de religieus-gecontroleerde
wijsgerige kringen, er gemakkelijker de waarde van zijn eigen terminologieEn
in twijfel trekken, en meer neigen naar directe ervaring, met mogelijkheid
om nieuwe symbolen, ook als voorlopige duidingsbegrippen, te ontwerpen.
Daardoor kan een kloof ontstaan tussen dit professioneel onderwijs en het
populariserend onderwijs, dat niet zo sceptisch mag zijn (de mensen verlangen
zekerheden en eenvoudige beginselen) en dus veel meer aan de traditionele
terminologie moet vasthouden, dus meer in de richting van het associatief
denken neigt. Vandaar dat de wijzigingen binnen de professionele scholen
ook meer evolutionnair zijn, de veranderingen in het populariserend onder-
wijs meer revolutionnair of schoksgewijze zich voltrekken. Hier wordt soms
plotseling een heersende richting als verouderd terzijde geschoven. Dit is bij
de religieus georiEnteerde scholen niet het geval, omdat daar de symbolen
dezelfde blijven, zolang de religie dezelfde blijft.
Zoeken verschillende wijsgerige scholen toenadering tot elkaar in plaats van
een vroeger conflict, dan leidt dit in de regel tot een exactere definiEring der
symbolen, waaruit zal blijken dat de vroegere contradictie veroorzaakt was
doordat dezelfde symbolen niet precies dezelfde werkelijkheid dekten. Dan
wordt voor de vroeger voorbijgeziene facetten de terminologie van de andere
school overgenomen.  (1)

c)   De wijsgerige scholen, die niet meer steunen op de rationele evidentie van
de wereld en het leven, maar zich tot het zuiver formele denken als object
hebben beperkt, hebben geen populaire aanhang;  voor de gewone  mens  met
zijn practisch godsdienstig, moreel, sociaal en economisch leven, is dit denken
'Spielerei; hij vraagt inzicht in het leven. Voor deze scholen zijn echter alle
eerste beginselen geworden tot postulaten; haar wijsbegeerte  is een 'systeem
van symbolen, beheerst  door een symbolische logica' ;  (2)  maar de symbolen
zijn voos en de symbolische logica duidt slechts de orde in het denken zelf.
Alleen dus de logische symbolen die relaties en categorieEn uitdrukken, kunnen
binnen een totaal stelsel werkelijk als symbolen beschouwd worden, zoals bij
de metrieke stelsels, omdat zij ons de orde in het denken openbaren en oils in
staat stellen ordelijk te denken. Wanneer dan ook het symbolenstelsel op onze
werkelijke denkwijze gecontroleerd wordt, wanneer de symbolen dus als wer-
kelijke representanten der denkwetten worden behandeld, moeten deze sym-
bolen zelf weer gepasseerd worden en het denken zelf door onmiddellijke
reflexie ervaren worden. Door het onderwijs ontstaat echter ook hier de nei-
ging naar een zuiver formalisme, maar het aanleren van de techniek der wis-
kunstige behandeling, zodat de symbolische tekens weer slechts individueel
of in kleine, besloten kringen kunnen worden ervaren als uitdrukking van
(1)  Znaniecki, o.c. pag. I 43· (2)  Ib., P. I 47·
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denkwetten. In de milieus, waar de individuele reflexie op het gebruik der
aangeleerde tekens wordt bevorderd, ontstaat dan weer het werkelijk symbo-
liek denken.

d)  In de verklarende natuur- en geesteswetenschappen bestaat een sterk ge-
prononceerd symboliek denken. Wij moeten deze wetenschappen wel scherp
afgescheiden houden van de inventieve methode, ofschoon beide soorten
wetenschappen vaak in gelijke milieus beoefend worden. Bovendien is er een
aanmerkelijk verschil in de beoefening van de verklarende natuurwetenschap-
pen, die sterk naar het collectieve neigt, omdat men elkaars resultaten steeds
overneemt  (1) en elkaars bevindingen onderling vergelijkt,  en de verklarende
geesteswetenschappen, die dichter bij de wijsgerige liggen, en waar dikwijls
de auteurs weer ab ouo beginnen in afwijking van voorgangers en collega's.
Maar in beide gaat men uit van hypothesen omtrent wetmatigheden en samen-
hangen, d.w.z. orde, harmonie, doelmatigheid, die men aan de verschijnselen
tracht te verificeren;   in deze hypothese  zijn dus structuurbegrippen   opge-
nomen. Er is hier dus wezenlijk een voortdurende spanning vanuit hypothesen
en structuurbegrippen op de geduide diepere of verborgen werkelijkheid,
maar anderzijds is hier weer zelden of nooit een loslating der symbolen moge-
lijk. In beide gevallen zouden zij het karakter van empirische wetenschap
verliezen: zonder duiding van de diepere zin zou hij geen verklarende weten-
schap meer zijn, met het loslaten der hypothesen en structuurbegrippen zou
zij veel meer de kant der wijsbegeerte opgaan.
De beoefening dezer wetenschap kent ook haar professionele centra, vooral
in de universiteiten en laboratoria, evenals daarnaast een meer populaire aan-
hang in de algemeen-vormende onderwijsinstituten en in populaire cursussen
en boeken. Terwijl de natuurwetenschappen hun aanhang meestal beperken
tot de algemeen-vormende onderwijsinstellingen, hebben de geestesweten-
schappen- economie, sociologie, psychologie -ook een brede belangstelling
van het publiek, tenminste in ons huidig tijdsgewricht en onze beschavings-
kring. Er is echter cen merkwaardige overeenkomst en een merkwaardig
onderscheid tussen deze geesteswetenschappen en de wijsgerige scholen. Ook
op het gebied der geesteswetenschappen zijn de professionele kernen vaak
antagonistisch, menige universiteit heeft haar eigen richting, waarop de termi-
nologie is toegespitst. Dit antagonistisch karakter leidt ook weer tot een zekere
verstarring van de terminologie, welke verhindert vrijuit de onderzochte
materie te duiden en daartoe de terminologie te wijzigen. Binnen deze kernen
bestaat eveneens een druk tot handhaving der eigen richting en symboliek.

(1) Mitcherlich, Von beweglichen und starren Begriffe, blz. 47-49, ontkent het col-
lectief karakter van de wetenschappelijke begrippen, niet voor de natuurlijke begrip-
pen. Blijkbaar ziet hij het collectief karaltter alleen als massaal (de common sense),
niet in groepen en kringen.
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Bij de populaire verbreiding echter vormt de aanhang meestal geen eigen
kringen, in de zin dat er ook van deze aanhang uit een pressie tot handhaving
der symboliek zou uitgaan. De popularisering houdt zich hier - anders dan
bij de wijsgerige scholen- buiten de discussiepunten en populariseert alleen
wat in vrij hoge mate zeker is. Deze gepopulariseerde kennis is dan ook door-
gaans in hoge mate formalistisch en komt niet tot een eigen confrontatie met
de werkelijkheid; hier denkt men vaak in grote woorden.

e)   Tenslotte de methode der zuivere inventie. Deze streeft geheel en  al  en
direct naar de onmiddellijke ervaring der verschijnselen, zonder deze tevoren
te selecteren. Het begrippenapparaat dient tot ordelijke voortgang en tot
overzichtelijkheid van het te onderzoeken gebied. Men zoekt hier niet naar
een  diepere  zin, of verborgen achtergronden: men constateert  ze  als  zij  zich
bij het onderzoek openbaren. Vandaar dat deze wijze van kennen noch empi-
risch-, noch speculatief middellijk, ofwel symbolisch kennen is, maar in zeer
sterke mate ervaringskennis, ofschoon men langs deze weg maar zelden op
iets anders stoot dan de wereld der uitwendige verschijnselen. Wel kan deze
methode op de geesteswetenschappen toegepast, leiden tot een directe zin-
ervaring, meestal langs de weg der phaenomenologische reductie. Tenzij de
research in groepjes geschiedt - wat meer en meer gebruikelijk wordt - is
deze wetenschapsmethode sterk individueel, ofschoon continu wat betreft het
doorbouwen op elkaars resultaten.
Deze research-methode is nog vrij jong. Zij heeft de verlokkende, maar ook
gevaarlijke eigenschap, dat zij nergens aan gebonden is dan aan de werke-
lijkheid die zij onderzoekt. Zij weet niet en vermoedt niet waar zij uitkomt,
noch welke vraagstukken zij zal ontmoeten. Zij heeft een blinde ontwikke-
lingsgang. Zolang men in het zuiver wetenschappelijk vlak blijft, garandeert
zij vrijheid van elke vooringenomenheid, en dit is toe te juichen. Wanneer
men de gevonden mogelijkheden echter in dezelfde blinde ontwikkelingsgang
gaat toepassen op het leven, zijn noch de voordelen, noch de rampen te
overzien.

4 Het symbolisch denken in de rechtskringen
Het rechtsdenken heeft zijn onsterfelijke typering gevonden in de formule
van het 'suum cuique': aan ieder het zijne. Het is een zuiver fornneel oordeel,
liet zegt niet wit eenieder toekomt, het zegt evenmin wie eenieder is. Dit
wordt nader door de makrocultuur bepaald:  in de archaische cultuur is het
totemdier rechtsdrager, in de Greco-romeinse cultuur waren de slaven het
niet, in de feodale cultuur waren alle mensen het niet op gelijke wijze, maar
waren zij reeds krachtens geboorte verschillend als rechtsdragers, in onze
cultuur zijn alle mensen krachtens geboorte gelijke rechtsdragers, maar bracht
in de vorige eeuw het eigendomsbezit, en brengt in onze tijd de maatschappe-
lijke functie ongelijke mogelijkheid van rechtsverwerving mee. Eveneens
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wordt de feitelijke rechtsverwerving: wat ieder toevalt en hoe het hem toe-

valt, makrocultureel bepaald. Dit zijn voor de rechtskringen binnen deze
culturen gegevens, ofschoon ook zij weer stabiliserende of evoluerende invloed

op de makro-culturele rechtsopvattingen kunnen en zullen uitoefenen.
De idee der gerechtigheid, die achter elk rechtsfeit ligt en het de rechtskwali-

teit verleent, is de idee van de erkenning van het bestaan, de plaats van de
wezens in de samenleving. Terwijl in iedere mens een dubbele grondtendenz
ligt: het voor-zich-zelf-zijn en voor-de-ander-zijn, is de idee der gerechtigheid:
de erkenning van het voor-zich-zelf-zijn van de ander, als zodanig; deze
ander: zowel zijnde het wij, het gij (binnen het wij) en het hij (buiten het
Wij), als groep  of als eenling. Dit 'voor-zich-zelf-zijn' omsluit niet alleen  het

bestaan, maar ook de voor het bestaan nodige ontplooiing, groei. De uitgroei
der psychische wezens leidt, wanneer deze niet uitsluitend verloopt onder de
beheersing door de tweede grondtendenz: het zijn-voor-de-ander - hetgeen

practisch nooit het geval is -, tot wrijving en botsing. Vandaar dat een demar-

catie nodig wordt van het bereik der personen en groepen, een zeker systeem,

een zeker (naar de makroculturele opvattingen) aequilibrium, waardoor aan
ieder der psychische wezens een plaats, een vrijheid en een grens wordt toe-

gewezen. Hierdoor ontstaat de rechtsgedachte, de juridische zvaarde: die van

vrijheid voor elk en begrensdheid door anderen, in een relatief stabiel even-

wicht; de juridische waarde die wel gebonden is aan, maar niet identiek is
met de idee der gerechtigheid.
De idee der gerechtigheid leeft in alle groepen en tussen alle groepen. Zij is
er door geestelijke ervaring te ontdekken, maar moeizaam, zolang zij zich
niet in een rechtssysteem uitdrukt als in een symbool. Daarin krijgt de idee
gestalte en daardoor wordt ze ons gemakkelijker toegankelijk, al ontstaat

meteen de gevaarlijke mogelijkheid dat het juridisch systeem zijn spanning
verliest op de idee der gerechtigheid en wordt tot een technisch apparaat,
dat gevangen raakt in de empirische denkwijze.
Niet alle groepen zijn echter geschikt voor een rechtssysteem, met name niet
de louter introverte groepen op gemeenzaamheidsbasis. Ook hier zijn be-
paalde gedragingen verboden omdat zij inbreuk maken op de verbondenheid,
op de fusie, b.v. schending van een geheim m.b.t. iets dat tot de bindende

waarde behoort.  (1)   Maar een rechtssysteem  is hier onmogelijk, omdat  dit

scheidingen markeert. Recht leeft dus niet in alle groepen, gerechtigheid wel.

Opdat een rechtssysteem mogelijk is, wordt vereist dat de groep extrovert ge-
richt is en erbinnen bindingen door gedeeltelijke zelfstandigheid heersen, het-
zij tussen de personen, hetzij tussen persoon en groep. Eerst dan is een scherpe

begrenzing van wat ieder toekomt, mogelijk; eerst dan kan de idee een blijven-
de concrete gestalte krijgen.
(1) Bijzonder in het huwelijks- en familiale leven leeft veel gerechtigheid zonder dat
dit in rechten en rechtsplichten is te vangen.
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Dit \viI niet zeggen dat recht alleen leeft in organisatorische superstructuren.
Er is ook, en vaak zelfs voorafgaand aan deze superstructuur, een spontane
innerlijke structuur, zoals de gestalte die een extroverte groep uit zichzelf aan-
neemt op basis van een traditioneel of een charismatisch gezag, of op basis van
een aanpassingsstructuur, zoals bij innerlijke binding onder vrije concurrentie.
Ook in deze structuren leeft recht in de strikte zin, een systeem dat evenwicht
schept en handhaaft tussen personen en groepen, als uiting van de idee der
gerechtigheid. Zeer zeker kan dit 'spontane recht' in conflict staan met, voor
of achter zijn op het rechtssysteem, ontworpen door de superstructuur van
dezelfde groep; a fortiori kan het in strijd zijn met 66n gecentraliseerd rechts-
systeem, ontworpen door een territoriale staat of een centrale leiding van het
economisch leven.
De opvatting, als zou een gecentraliseerd rechtssysteem noodzakelijk zijn, is
een typisch 'moderne' opvatting. Zij vindt haar oorzaak zowel in het utilitair-
rationalistisch denken, als in de steeds groeiende maatschappelijke inter-
dependentie van alle groepen. Dat er echter meerdere rechtssystemen naast
elkaar kunnen bestaan, bewijzen zowel de archaische culturen - waar die der
magische broederschappen, die van de leeftijdsgroepen en van de clan elkaar
doorkruisen -, als de romeinse rechtswereld, waar het jus civile en het jus
gentium naast elkaar gelding hadden, alsook de Middeleeuwen, die het
feodale of vorstenrecht kenden naast het stadsrecht en het - heus niet alleen
voor kerkelijke zaken dienende - canonieke recht.

Beziet men nu de rechtskringen binnen de groepen, dan zal men moeten
onderscheiden tussen rechtscheppende, rechtsprekende en rechthandhavende
kringen.
a)  De rechtscheppende kring is vaak, maar niet altijd, de gehele groep zelf,
wanneer het gaat om het spontane recht, ofschoon de groep daarbij geleid
wordt vanuit haar kernen, welke echter lang niet altijd de rechtscheppers
zijn in de superstructuur. Wanneer de groep spontaan recht schept, is dit
veelal een directe symbolische uitdrukking van de idee der gerechtigheid in
de concrete situatie waarin de groep leeft. Deze spontane rechtsopuattingen
zijn echter veelal nog niet concreet genoeg en daarom zal de superstructuur
nog een eigen orgaan kunnen bevatten dat aan deze rechtsopvattingen van
de groep nadere vormen geeft. Deze laatste, concrete rechtsregels, zijn dan
opnieuw symbolen van de rechtsopvattingen. Het is echter ook mogelijk dat
de superstructuur rechtsregels maakt en oplegt die los staan van, of tegen-
gesteld zijn aan de meer spontane opvatting; zij zullen dan door de groep als
dwang beleefd worden. Daarom is ook het symbolisch karakter der rechts-
regels van zo'n eminent belang. Het systeem om de levende rechtsopvattingenuit te schakelen als zelfstandige rechtsbron en te bedelven onder een onafzien-
bare menigte wetten en wetjes; het systeem om het verschil tussen wet,  alge-
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mene maatregel van bestuur en administratieve maatregel alleen te hechten

aan de staatsrechtelijke toets van de invloed van de kamers bij haar totstand-
koming, hebben te onzent de erkenning van het symbolisch karakter aller-
minst bevorderd, ja zelfs bijna vernietigd. Wanneer de wet een zeldzaamheid
en een grote gebeurtenis is, zoals in de Angelsaksische landen, wanneer, zoals

daar, de hoofdbron altijd gelegen blijft in de rechtsopvattingen in de stabiele

vorm van gewoonte, dan blijft de idee der gerechtigheid en de rechtswaarde
daarin gemakkelijker levend. Te onzent is rechtschepping veeleer een kwestie

van techniek, van technologisch, dus empirisch denken geworden en het
symboliek denken dreigt eruit verdrongen te worden.
Daar komt bij - het is reeds in het voorgaande besloten - dat dan alleen

de staat, als superstructuur van het volk of de natie, geacht werd recht te
kunnen scheppen. De grotere interdependentie van alle groepen binnen het
volk moge hiertoe een aanleiding zijn geweest; deze opvatting maakte het

onmogelijk, dat er ook in andere groepen rechtsopvattingen omtrent het leven
in de eigen groep en haar verhouding tot andere groepen, tot gelding konden
komen. De laatste tijd is dit z.g. autonome maatschappelijk rechtsverschijnsel

herontdekt, zowel theoretisch in de institutieleer, als practisch in het sociaal-
economisch leven. Dat het juist hier weer een grote vlucht nam en nemen

kon, is wellicht te danken aan de principiEle staatsonthouding van het libera-
lisme, die hiertoe de mogelijkheid liet. Natuurlijk bestaat het veel breder dan
in het sociaal-economisch leven en is het zelfs daar nog niet geheel ontdekt,
b.v. het recht dat levend is binnen de vakorganisaties; het bestaat evenzeer in
verschillende vrije beroepen, in charitatieve organisaties (de normen der ver-
deling), in gezondheidsorganisaties en dergelijke. En juist in deze eigen rechts-

kringen is het gevoel bewaard gebleven, dat de rechtswaarde of billijkheid
praevaleert  op de regel,  en  dat de regel  er  is  6m de rechtswaarde ;  (1)   hier
vindt men nog het typisch symboliek rechtsdenken, dat juist daar waar het
recht uitsluitend gekend wordt als eigenschap van de superstructuur, verloren

ging. Dit verlies is mede bevorderd door het feit dat men als criterium voor
het recht niet nam de intrinsieke idee der gerechtigheid of de rechtswaarde,
maar een accessoir verschijnsel: de dwang er achter, die echter tegenover de
collectiviteit juist ontstaat bij een divergentie tussen het superstructurele en
het spontane collectieve rechtsleven ! De eigenlijke rechtsdwang ligt veel meer
in de collectieve pressie op het individu, om het aan de collectieve rechtsopvat-
tingen te onderwerpen in naam zelf van de rechtswaarde; waar de pressie zelf

dus weer een symbolisch verschijnsel wordt van de onschendbaarheid der

gerechtigheidsidee, levend in de groep.
b)   De rechtsprekende kring in een groep die recht voortbrengt, is zelden  de
hele groep zelf, ofschoon dit wel voorkomt, met name wanneer er tegen de

(1) Men vindt dit sterk in arbitrale uitspraken zowel in de handel, als in het arbeids-
leven.
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beslissing van een bestuur beroep op de algemene ledenvergadering mogelijk
is. Maar bijna altijd is de rechtspraak aan erkende wijze mannen voorbe-
houden, die geacht worden in hun functie voor niets dan de rechtswaarde
en de idee der gerechtigheid op te komen. Zij worden gezien als symbolen
van het recht en zouden zij als zodanig niet meer gezien worden, dan weet
men ook dat de gerechtigheid, de erkenning van het voor-zich-zelf-zijn van
de ander, uit de groep verdwenen is. Een uitsluitend empirische kennis is ten
opzichte van hen niet wel mogelijk; wel is het mogelijk door hun ernstige
rechtspleging heen de idee der gerechtigheid en de rechtswaarde te ervaren.
Zij zijn een symbool met een sterke participatieve functie.
Deze rechtsprekende kringen treft  men  aan in allerhande vormen: volks-
gerichten, gezworenen, een academische senaat, vertrouwensmannen, ouderen
des volks, een bestuur, arbitrage, stamhoofden, kerkelijke rechtbanken en -
last not least - de staatsrechtbanken. Zij zijn ook bijna altijd in elke rechts-
dragende groep aanwezig, al worden zij wel eens gepasseerd, zoals in het gods-
gericht tegen de achtergrond van geloof of mythe, of wanneer een groep direct
de rechtshandhaving in handen neemt, zoals bij lynchpartijen, revoluties en
collectieve wraaknemingen op scheids'rechters' op voetbalvelden. Het is even-
wel duidelijk dat in zulke omstandigheden noch de gerechtigheidsidee noch
de rechtshandhaving veilig is, tenzij er bij een godsgericht werkelijk een inter-
ventie van God zou plaats hebben.
Het denken in deze rechtskringen zelf wordt zeer sterk bepaald door het
symboliek karakter van de rechtsregels. Is de rechtspreker strikt gebonden aan
zeer vele gedetailleerde regels, en wordt het hem zelfs verboden ooit 'de inner-
lijke waarde of billijkheid der wet te beoordelen',  (1) dan wordt hem de wet
als een letter opgedrongen en het symboliek denken bijna verboden, het
empirisch denken wel sterk bevorderd. Daar staat echter naast dat men wel
veel en gedetailleerd kan regelen bij wet, maar toch nooit zoveel dat nu elk
mogelijk concreet geval erin gevangen wordt, zodat men dezelfde

rechter die      Iniet mocht oordelen over de wet, met vervolging bedreigt, indien 'hij onder
voorwendsel van het stilzwijgen, de duisternis of de onvolledigheid van de
wet', zou weigeren recht te spreken. (2) Dan is hij toch weer gedwongen de
letter van de wet te passeren en uiteindelijk naar de billijkheid of rechts-
waarde achter de wet te grijpen, gedwongen dit rechtsfeit symboliek te door-
denken. Dit symboliek rechtsdenken wordt vaker en sterker gestimuleerd
indien er weinig of geen geschreven wetten zijn, wanneer er alleen gewoonte-
recht is, of de rechtspreker geen andere bronnen ter rechtsvinding ten dienste        
staan  dan de rechtsopvattingen  van de groep; het sterkst evenwel, wanneer
hem zijn eigen rechtsgeweten als enige leidraad wordt gelaten. Dit geldt vooral
voor de hoogste colleges of personen in een groep, die de daad van een lagere
7) Wet Algemene bepalingen der wetgeving  van het Koninkrijk,  art.   I I.
(2) Ib., art 13·
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rechter practisch moet beoordelen en wie geen vaste rechtsregels ter beschik-
king staan. In zo'n geval zullen deze rechtspreker zelfs geen symbolen meer
ter beschikking staan en zal hij door inleving in het geval het recht in dit geval
moeten trachten te ervaren. Bijna geen groep heeft zich echter aan een vol-
komen subjectieve ervaring van de rechter willen overlaten, bijna steeds heeft
zij voor de rechters regels vastgesteld. Men heeft bovendien de rechtsvoortgang
met riten en procedures willen omgeven, waarin niet alleen ruim tijd en ge-
legenheid voor het pro en contra wordt geboden, zodat de rechtspreker de
juridische waarde in de juiste juridische situatie kan ervaren, maar waarin
ook voor de rechter en voor de aanvallers en verdedigers de hoogheid van de
rechtswaarde zelf gesymboliseerd wordt; symbolen dus met een practisch
volontatieve functie, maar eveneens van sterke participatieve aard, analoog
met de religieuze riten, die ook het onderscheid tussen het heilige en het
profane bewust moeten maken. De idee der gerechtigheid doet zich hierdoor
gevoelen als iets dat niet van de mens zelf komt, maar over de mens heerst.
c) Tenslotte: de rechthandhavende kringen, zij die de rechtsbeslissingen hetzij
in twistgedingen, hetzij in overtredingen, hetzij in administratieve aangelegen-
heden genomen, ten uitvoer moeten leggen. Indien rechtspraak en uitvoering
functioneel onderscheiden zijn, en zelfs indien zij niet persoonlijk maar wel in
phasen onderscheiden zijn, wordt de uitvoering beheerst door het teken-den-
ken. Wel worden deze personen zelf: deurwaarder, politie, gewapende macht,
dan door anderen ervaren als dienaars der gerechtigheid, worden zij symbo-
lisch gekend, en wordt hun symbolisch karakter door uniformen, papieren of
kentekens naar voren gebracht - maar in deze kringen zelf geldt het 'Befehl
ist Befehl'-denken. De uitspraak is geschied en het is hun verboden, deze uit-
spraak op haar intrinsieke rechtswaarde te toetsen. Dit geldt echter alleen
voor het concrete geval dat zij ten uitvoer moeten leggen. Hun globale maat-
schappelijke positie kunnen zij zowel zuiver empirisch bezien - een baan als
elke andere -, als beleven als een dienen van de rechtswaarde en de gerech-
tigheid;  dan zien  zij hun eigen maatschappelijke rol symboliek.  In  deze alge-
mene houding is het zelfs mogelijk dat zij bij de uitvoering van een bepaald
vonnis plotseling zelf direct het goede van de rechtswaarde en de gerechtig-
heid ervaren: practisch en volontatief bij de letter van het bevel blijven, maar
intellectueel of emotioneel in hun eigen gedragingen symbolen van het recht
zien en deze zelfs overwinnen.

5.  Het symbolick denken in de technische groepen
Onder het 'technisch denken' verstaan wij hier niet de technische weten-
schap, welke typisch op het snijpunt ligt van het zuivere natuurwetenschappe-
lijk onderzoek en de practische toepassing. Het is wel duidelijk dat de blinde
ontwikkelingsgang der wetenschap, waarover wij aan het einde der voor-
laatste paragraaf spraken, voor haar bijzonder gevaarlijk is. Niemand weet
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momenteel waar de techniek heen ontwikkelt, naar een verrijking of een
vernietiging van de mensheid. - Onder het technisch denken verstaan wij
echter veeleer het pragmatisch denken, dat de natuurelementen wil over-
winnen  en  naar een menselijk  plan wil beinvloeden; zoals  het  ook  aan  het
wetenschappelijk denken is voorafgegaan.
De haarden van het technisch denken zijn vooral de werkplaatsen en de
ambachts- of beroepsgroepen, de laatste al of niet georganiseerd bestaande.
In de moderne tijd zijn het de ondernemingen in zeer bijzondere mate, echter
niet de moderne vakorganisatie. Deze zijn veeleer haarden van sociaal-politiek
denken geworden. De oorzaak hiervan kan wel gelegen zijn in het feit dat,
alhoewel de ondernemingen, door het economisch motief geprikkeld, het
technisch denken sterk bevorderen, zij dit toch weer niet in alle rangen even
sterk verwekken. Het sterkst leeft daar het technisch denken bij de groep
ingenieurs, die zowel de dode stof, de energieEn en de arbeid te beheersen
hebben. De arbeiders, voor wie door de ingenieurs de 'psycho-techniek' werd
uitgevonden, voelen zich dan ook eerder object dan subject van het technisch

denken. Vandaar dat deze eerder sociaal-utopistisch dan technisch-realistisch

ingesteld zijn;  en het  is zeer waarschijnlijk - overigens een te ervaren  feit -
dat, als de arbeiders zelf-denkend opgenomen worden in het technische proces,
zij ook realistischer in hun politiek denken worden.
Buiten de ondernemingen vindt men dit technisch denken tegenwoordig ook
op het gehele maatschappelijk niveau in wat men noemt 'de planning', of
dit  nu op financieel terrein (het besturen  van de geldomloop), op gebied
van ruimtelijke spreiding, op het productie- en verdelingsgebied (plan-
bureaux),  of op het gebied van praeventieve geneeskunde wordt toegepast.
Men vindt het ook, maar dan in een experimenteel stadium in de laboratoria,
variErend van het chemisch en biologisch terrein tot op het gebied der psycho-

logie.
Dit technisch milieu is zeer ongunstig voor het optreden van symboliek denken.
Men houdt er zich immers uitsluitend aan de concrete, individuele, meest

stoffelijke verschijningsvormen. Er is geen spanning op de diepere zin van
het gebeuren; tenminste niet om dit te smaken of te bewonderen. Constateert
men b.v. in de arbeid diepere psychische achtergronden, dan verschijnen deze
aan het technisch denken als manipuleerbaar. Als men ordening in het ge-
beuren of het leven ontdekt, dan wil men deze gebruiken, beheersen, be-
invloeden in pragmatisch-utilitaristische zin. Men wendt er de gegevens van
de wetenschap aan, maar niet om het weten zelf, doch als werkinstrumenten
tot een concreet doel. De technicus waardeert de resultaten der wetenschappen
op hun bruikbaarheid: de empirie is zijn toetssteen.
lets anders is echter de kennis van de rol, die de technicus in de maatschappij
speelt, zoals deze in die maatschappij leeft. Deze kennis is sterk symboliek,
sterk zinverlenend. Soms was deze sterk misprijzend, zoals in de antieke
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culturen, wanneer de techniek tenminste niet ten bate van het gemenebest,
maar tot eigen winst werd aangewend. Soms was deze rol hoog gewaardeerd,
zoals in het begin der XXe eeuw, toen zij het symbool was van de vooruitgang
- al was dit dan ook een blinde vooruitgang -; zelfs in die mate dat men
de leiding over de maatschappij wilde leggen in de handen der „techno-
craten". Soms was de technische rol typisch organiserend, zoals in de Middel-
eeuwse steden en zoals men dit nog aantreft in de katholieke maatschappij-
opvatting, waar aan de mens zijn organische plaats in de samenleving wordt
aangewezen door zijn technische functie. Soms - en dit is in onze dagen het
geval - vreest men de technicus om zijn vermogen de gewende gang van
zaken te doorbreken met zijn scheppende macht, vooral wanneer blijkt dat
hij in staat is het persoonlijk leven en het samenleven te dirigeren. Men ziet
dan  vooral   naar de uitlopers  van zijn vermogen: atoomenergie,   een  vol-
automatisch productie-apparaat, de bestuursmachine, die dieren en zelfs
mensen aan haar bevelen onderwerpt, het veranderen der persoonlijkheid
langs chirurgische of psychologische wegen, het voortbrengen van de mens
zoals men die naar sexe en eigenschappen hebben wil, langs de weg van
kunstmatige bevruchting, parthenogenesis of zelfs ectogenesis;  - een macht
die Louis Portes deed uitroepen:  'Haal  weg  van  mij,  God,  het  idee  dat  ik
Alles kan.'  (1)  - Deze technicus is voor ons het symbool voor de menselijke
macht die de mens dreigt te verpletteren. Nuchter gezien zijn het mogelijk-
heden tot een macht, die al onze gewoontes omver kan werpen.

6. Symboliek denken in politieke groepen
Het politiek denken gelijkt uiterlijk veel op het technisch denken: terwijl het
technisch denken de stof met de overmacht van de rede wil beheersen, wil
het politiek denken het leven der anderen beheersen, maar, doordat en waar
de anderen niet zuiver passief zijn (in de psychotechniek werden de anderen
als   gedetermineerde  en te determineren mensen gezien),   doch hun eigen
originaliteit en spontaneiteit hebben, vertoont de beinvloeding van mensen
heel andere facetten.  Men kan hier onderscheiden: een real-politiek denken,
dat zich richt op practische belangen en vraagt naar de techniek der be-
invloeding ( Machiavelli ! ) ; een ideaat-politiek denken   dat er allereerst  op
uit is de mensen in de richting van een menselijke waarde te beinvloeden en
hiertoe concrete doeleinden opstelt, en een utopistisch-politiek denken, -
in de regel tevens een revolutionnair denken - dat de huidige maatschappe-
lijke situatie wil wijzigen zonder concrete doeleinden, slechts in een bepaalde
niet te omschrijven verwachting. Vanzelfsprekend zullen voor de real-politici
het ideaal- en het utopistisch politiek denken samenvallen. Het verschil is
echter dat de ideaal-politici tegelijk real-politici zijn en de utopisten dit niet
zijn, de eerste concreter, de laatste zeer vaag zijn.
(1)  Bij Remy Collin, in 'Santd et Soci6t6', Lyon-Paris, I95,, blz. 49.
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Naast dit onderscheid heeft men het onderscheid te stellen tussen dictatoriaal
en democratisch politiek denken. Het dictatoriaal politiek denken, dat heerst
met macht en dus elke tegenstand kan breken, ligt het dichtst bij het technisch
denken: de kunst  om de materie,  in  casu de mensen en mensengroepen,  aan
te wenden tot een bepaald doel. Er blijft echter altijd 66n verschil. Men heeft
te  rekenen  met een mogelijk spontaan verzet; daarom moet  men,  als  men  de
mensen gebruikt tot een eigen doel, hen tevens tevreden stellen. Aangezien
dit altijd op onoverkomelijke moeilijkheden stuit, heeft men een zondebok
nodig, die schuldig verklaard wordt aan de oorzaken der ontevredenheid. Dat
is  dan: een ander volk, of binnenvolkse groepen, zoals de Christenen  in  het
Romeinse Rijk, de Joden zowel in de Middeleeuwen als in het Derde Rijk,
de kapitalisten in de Sovjet- of satellietstaten. Dit heeft het voordeel dat de
door de autocratische regering verwekte ontevredenheid door deze zelfde
regering weer gebruikt kan worden tot eigen doeleinden. Alleen roept men
hier soms krachten op, die de politiek later niet meer kan bezweren.
Het democratisch politiek denken is veel gecompliceerder, het houdt ook in
het real-politieke denken rekening met de originele tendenzen van andere
groepen en personen gericht op andere belangen, maar die men niettemin
nodig heeft om het eigen doel te bereiken. Het is dan wezenlijk 'door de wind'
zeilen: men gaat nu eens met deze, dan eens met gene samen, neemt de wind
nu eens van rechts, dan van links in de zeilen. Want de verhoudingen zijn
hier altijd oppositioneel.
Beide bovenstaande vormen kunnen  zich  weer  op alle niveau's voordoen:  in
de internationale politiek, op het nationale politiek niveau tussen regering
en kamers, in de regeringskringen tussen departementen, in de kamers tussen
de coalities, in de coalities tussen de partijen, in de partijen tussen tendenzen
en  kiesdistricten.  Ook  op  wat  men het sociale gebied pleegt te noemen:   de
sociale verhoudingen in het economisch leven, werkt in hoge mate het z.g.
sociaal-politieke denken: tussen regering en vakbonden, tussen vakbonden
onderling, binnen de vakbonden tussen de vakorganisaties, tussen deze orga-
nisaties en ondernemingen, binnen de ondernemingen tussen kader, ge-
schoolden en ongeschoolden. Al deze groeperingen hebben hun eigen be-
langen; zij worden echter niet geacht in onderlinge conflicts-verhouding  te
staan, dan immers zou de tendenz naar dictatoriaal politiek denken met aan-
wending van dwang ontstaan; zij worden echter evenmin geacht parallel  te
lopen; zij zullen  dus een oppositieverhouding vertonen. Ieder echter vaart
zelfstandig in eigen richting, maar past zich nu bij deze, dan bij gene aan, om
vooruit te komen. Deze vorm van denken typeert in hoge mate onze Westerse

maatschappij  en het voldoet  haar  zeer,  want  het  is een kunstig  spel;  men
blijft vrij, men respecteert de ander, het eist een hoge intelligentie en een
hoog moreel, want men moet tegen zijn verlies kunnen. Het is een kunst.
Dit politiek denken is weI wezenlijk practisch, maar ook sterk doordrenkt met
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waarde-opvattingen, met geloof in de juistheid van eigen inzichten. Men kan
het in zekere zin een spel noemen, maar het mist 66n wezenlijk element van

het  spelen: de gedesinteresseerdheid. Iemand  die niet volkomen overtuigd  is
van zijn eigen zaak, is voor de politiek ongeschikt. In deze zin bestaat er in
feite zeer weinig real-politiek, waarbij men nuchter zou staan tegenover eigen

doelstellingen en alleen naar de meest geschikte sociaal-psychologische mid-
delen zoekt. Alle politieke formaties zijn haarden van geloof aan waarden en
zelfs van utopieEn, maar tegelijk met duidelijke voorstellingen omtrent de
krachten van de anderen en van de concrete situaties, waar men op in heeft
te werken. Behalve haarden van politieke kunst, zijn deze formaties ook
haarden van waarde-opvattingen, van kennis van de ander en van analytische
sociologische en psychologische kennis.
Dit politieke kennen is doorgaans beperkt tot vrij kleine groepen professionals,
met een aanhang in de kernen der politieke partijen. Er zijn echter omstan-

digheden waarin het politieke denken algemeen overheersend wordt, zoals in
verkiezingsperioden en vooral tijdens oorlogen. Dit vervalt dan tevens tot een

vrij primitief-symboliek denken: men ziet dan de andere partijen en de vijand,
als zondebok voor alles wat maar onaangenaam is, de eigen partij en het
eigen land alleen als integer en vol mogelijkheden voor een gouden toekomst.
In rustige en onbewogen tijden staat ieder hier meer sceptisch tegenover, maar

bij deze gelegenheden ziet men steeds weer die geesteshouding bovenkomen.
Wat valt er nu te constateren omtrent het symboliek kennen binnen deze

politiek denkende milieus?
In dictatoriaal bestuurde partijen of een dictatoriaal bestuurd land, waar de
dwang het middel is om de doeleinden te bereiken, moet men een onderscheid
maken tussen de leiders, de geleiden en eventueel de onderdrukten. De
leiders zijn dan in hoge mate real-politici, zien veel meer concrete doeleinden
en middelen dan waarden. Hun denken is eerder technisch. Maar zij weten

dat het belangrijkste middel bestaat in het symboliek denken der geleiden
en zullen dit bij dezen systematisch aankweken. Zij zullen het waardegevoel
zoals dit bij hen leeft door propaganda en symbolen richten op de waarden,
die zij achter hun doeleinden kunnen schuiven, vooral waarden als vaderland,
kameraadschap en een toekomstige heilstaat. Zij zullen zichzelf met deze sym-
bolen omgeven, maar vooral zich zelf tot symbool van deze waarden ver-
heffen. Aldus ontstaat in dit milieu een sterk symboliek denken. Bovendien
wordt een zondebok gezocht. Het kennen van de groep, die als zondebok moet
fungeren, is evenzeer symboliek te noemen. Het is niet alleen sterk affectief
geladen, maar behelst nog veel meer een zinverlening aan die groep. Wel
sluit het volkomen de mogelijkheid af die groep te leren kennen zoals ze is,
de symbolieke duiding zal doorgaans totaal vervalst zijn, maar door bena-
mingen of door verhalen wordt haar in feite een plaats in de politieke wereld

gegeven; daardoor wordt het denken en handelen der eigen groep gericht.
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De vervolgde groep wordt aldus met een primitief-symboliek kennen geduid.
Zonder perspectief is de collectieve voorstelling en de benaming zelf de zin
van deze groep. Er is bovendien in een dictatoriaal geregeerd land, waar men
in   feite mee verbonden is, altijd een groep onderdrukten:   zij die andere
politieke opvattingen huldigen dan de machthebbers. Deze onderdrukten
zullen, indien het hun mogelijk is, tot een sterke gemeenzaamheid komen en
aldus elkaar direct ervaren. Wordt hun verband verhinderd en is onderling
contact onmogelijk,  dan zal juist hun onderlinge kennis sterk symboliek zijn;
zij zien elkaar uitsluitend als onderdrukten en toekomstige opstandigen. Tege-
lijk  is hun kennis  van de machthebbers uitgedrukt   in 66n woord: onder-
drukkers. Dit verhindert deze te kennen zoals zij zijn, en duidt al hun ge-
dragingen in deze ene zin. Zo is het ook altijd in oorlogstijd.
In het democratisch politiek denken, dat hoofdzakelijk geconcentreerd is bij
de professionals en de kern der politieke partijen voor de nationale politiek,
en bij de vakorganisatieleiders (werkgevers dn werknemers) met de kern-
leden dezer organisatie voor de sociale politiek, moet men een duidelijk onder-
scheid maken tussen het denken in de richting van degenen die met hen de
politiek maken - waar dus de kunst van laveren primeert - en het denken
in de richting van de groepering die zij vertegenwoordigen, die een principiEle
waardehouding van hen verwacht. Het is b.v. overbekend dat veel speechen,
gehouden in volksvertegenwoordigingen, bedoeld zijn voor de achterban en
veel speechen, gehouden voor de eigen groep, bedoeld zijn voor de leiders
van andere politieke groepen. Het combineren van deze vaak contradictoire
rollen, maakt de raspoliticus. De combinatie ligt dan ook juist in het gebruik
der symbolen: terminologieEn en gestes die  door de politieke groep, welke zij
vertegenwoordigen, worden begrepen als uitdrukkingen van hun waarden en
overtuigingen, maar die door de andere politici begrepen worden, zo niet als
concessies aan het publiek' - dit is de meest vulgaire vorm -, dan toch als

aanbod van samenwerking of als afstoten der samenwerking, of als basis voor
onderhandelingen. De laatste zinduidingen geeft hij ook aan de woorden
en gedragingen der andere politici.
Eenzelfde verschil van symboliek denken erkent men ook bij de aanwending
van de beinvloedingsmiddelen:  in het opstellen van slagzinnen,  die  op  de
waarde-opvattingen, en dan meestal nog de meest elementaire, appelleren
om aanhang te werven, en daarom ook krachtige pragmatische symbolen
moeten  zijn;  in het opstellen van programma's,  die ook allereerst bedoeld
zijn om de aanhang te richten en dus uitdrukking zijn van de politieke wils-
richting van een groep;  en in het opmaken van werkprogramma's,  die mede
bedoeld zijn als basis van samenwerking met anderen of het matigen der
oppositie en dus in deze richting een apart begrip moeten wekken. De
politicus moet daarom niet alleen de terminologie en overige symbolen der
eigen groep goed bezitten, maar tevens die der andere groepen waarmee hij
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in relatie treedt, om in het gebruik van eigen symbolen noch te veel, noch
te weinig aan de anderen toe te geven. Wij vinden hier dan ook een sterk

gerationaliseerd, uitgekiend en niet spontaan gebruik der symbolen. Voor de
gebruiker zelf zijn het alleen volontatieve en pragmatische symbolen, terwijl
zij voor de groep, voor wie hij ze gebruikt, intellectuele en affectieve symbolen
zijn, vaak meer participatief dan cognitief van aard. Zo leidt dus een bepaald
type van politiek denken (democratisch of autocratisch) ook tot bepaalde

typen van symboliek denken.

Komen wij tot een nader onderzoek van het real-, het ideaal- en het utopistisch politiek
denken, dan kunnen  wij   hier de grootste auteur  op dit gebied niet passeren:   Karl
Mannheim. Bijzonder in zijn 'Ideology and Utopia' herleidt hij alle denksoorten tot
het politiek denken. Hij bedoelt dat alle andere denksoorten sociologisch slechts te ver-
klaren zijn als een functie van het politiek, d.i. het practisch denken, gericht op de
verandering der maatschappelijke verhoudingen. Elk denken is voor hem immers
pragmatisch, omdat 'de belangstellingsrichting phaenomenologisch onafscheidelijk is
van de kenact zelf;  en deze belangstellingsrichting, pragmatisch van  aard, is sociologisch
bepaald'. Zelfs het ideaal van het zuiver theoretisch kennen is gebaseerd op een positieve
waardering der contemplatie, der mystieke visie, die alleen in een volkomen evenwich-
tige, dus probleemloze en statische wereld kan ontstaan en bestaan. (1) Het komt ons
voor, dat dit gedesinteresseerde denken dan geconditionneerd zou zijn door de afwezig-
heid van het politiek denken, en dus niet door het politiek denken zelf! Maar Mannheim
gelooft niet aan het bestaan van gedesinteresseerd denken. (2)
Dit politiek denken onderscheidt hij nu in het wetenschappelijk politiek  denken   (niet:
de wetenschap der politiek, d.i. het opsporen van middelen om een bestaande toestand
in een ideale  om te zetten),  dat hu karakteriseert  met de stelling  van  Marx:  'het  com-
munisme bestaat niet in een ideaal, waaraan de werkelijkheid zich moet aanpassen, maar
in een actuele beweging om de huidige toestand af te schaffen, onder condities die
ontstaan uit de bestaande werkelijkheid'  (lees: en om de zich ontwikkelende eisen van de
werkelijkheid te realiseren), in welke formule Mannheim de bewustwording ziet van alle
wetenschappelijk politiek denken, - en daarnaast het utopistisch politiek denken. Nu
vindt het wetenschappelijk politiek denken tegenover zich niet alleen de eisen des tijds,
maar ook de ideologieen, de verscheidene en onwerkelijke meningen omtrent de doel-
einden, elk dezer meningen levend in een groep, een klasse, een partij, welke bovendien

(1) Karl Mannheim: Ideology and Utopia, London  I 946, blz.  265.
(2) Het schijnt ons evenwel toe dat dit relativisme bij Mannheim toch slechts een
intermezzo is in zijn leven, zij het dan in zijn grootste werk Ideology and Utopia. In
zijn  'Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des Umbaus' (Leiden  I 935), bijzonder  in
zijn  'Zugang zum Thema' blijkt zijn grote bezorgdheid: de substantiEle rationaliteit  of
objectiviteit van het logisch denken te bewaren bij de uitgroei van de functionele
rationaliteit (organisatie  op het doel).  In zijn latere 'Diagnosis of our time' (London
1944) wil hij aantonen dat de nieuwe groot-maatschappij gebaseerd op planning -
wat immers zijns inziens te komen staat - slechts menselijk kan zijn in een strijdbare
democratische geest die een 'planning for freedom and variety' wil hanteren (biz. 48
vlg.) en dat het Christendom hier een lacune aantreft, die het op kan vullen, mits het
zich weet aan te passen. Want het Christendom is volgens hem geen serie voorschriften,
maar slechts een ethische richtlijn voor het leven en voor het hart. In ieder geval ziet
Mannheim hier - zij het meer impliciet dan expliciet - in de vrijheid en het Christen-
dom weer een blijvende en absolute waarde, onafhankelijk van belangen.
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gewapend is met een zekere macht om de eigen wereldbeschouwing, doeleinden en
middelen door te zetten. Uit deze ideologieen komt het utopistisch politiek denken
voort, dat zun macht inzet voor doeleinden die niet overeenstemmen met de eisen van
de practijk. Deze doeleinden, idealen of droombeelden zijn toch altijd weer een soort
symbool  in de Freudiaanse zin: verhullingen van groepsbelangen, of zoals Hendrik  de
Man ze zag: geidealiseerde vervulling van onbevredigde verlangens,  die een eschatolo-
gische inslag krijgen. De rol van de sociologie van het denken zou bij Mannheim dan
juist bestaan   in de ontmaskering  van deze symbolen;   de  rol  van de sociologie:   de
innerlijke eisen van de tijd, die om vervulling vragen, op te sporen.
Volgens Mannheim vallen dus eigenlijk de 'real-politiek' en de utopistische politiek
samen, omdat de belangen altijd door de ideologieen tot idealen of utopieEn worden
omgeduid; ook het ideaal- en het utopistisch denken vallen dus samen. Daarnaast staat
bij hem alleen het sociologisch-wetenschappelijk politiek denken, dat wij wellicht het
scherpst in termen der diepte-sociologie bepalen  als: het denken  dat  aan de zich steeds
verder ontwikkelende, spontane collectieve samenleving en haar eisen, gestalte wil
geven ( Mannheims planmatig geordende en geleide maatschappij) ten koste   van   de
bestaande en gefixeerde superstructuur   (in  casu: de leidende beginselen der vrije
concurrentie en machtstegenstellingen op alle gebieden) .
Hoe scherp en zakelijk deze analyse ook is, toch moeten wij er een zekere afstand van
nemen, en juist het onderzoek naar de symbolieke elementen erin kan ons hierbij dienen.
Allereerst zij vastgesteld dat het politiek denken in de verschillende landen nogal
verschilt;  er zijn er die vrij nuchter denken,  er zijn  er die in de politiek zeer romantisch
en utopistisch denken; misschien  is de saaiheid  of de hartstochtelijkheid  in de kamer-
debatten hiervoor de beste test. Vervolgens lijkt het ons volkomen onjuist het ideaal-
en het utopistisch denken op 66n lun te zetten, en dit dan scherp tegenover het weten-
schappelijk politiek denken te stellen. Dit zuiver gedesinteresseerd wetenschappelijk
denken, dat veeleer een politiek-technisch denken is, vindt men wellicht het meest ge-
incarneerd in een extra-parlementair- of zakenkabinet, maar de politieke wetenschap
wijst dan ook op de impotentie van dergelijke kabinetten om iets anders te doen dan
het  afwikkelen der lopende zaken;   het is juist impotent om hervormingen   door   te
kunnen voeren. En dit is zeer verklaarbaar. Want de motorische krachten der sociale
evolutie zijn precies de ideeEn, de waarden en idealen of utopieen;   deze   zijn   een
eminent stuk realiteit, waarmee een realiteitspolitiek rekening heeft te houden, en
waarvan zij ook haar eigen dynamische kracht ontvangt. Of zulke ideeEn idealen of
utopieEn zijn, hangt  af  van hun realiteitswaarde;  maar de discussie  of  een  idee  een
practisch ideaal of een utopie is, bewijst al dat het vinden van de aanwezige aanzet-
mogelijkheden ter verwerkelijking van een idee in de realiteit (welke mogelijkheden
immers ideaal en utopie onderscheiden),  ook  weer niet zonder subjectiviteit is. Zelfs
de mislukking achteraf bewijst niet eens de onmogelijkheid vooraf. Het verschil tussen
idealistisch en utopistisch denken is echter duidelijker. Het idealistisch denken houdt
altijd  66n oog gericht op de werkelijkheid  en de daarin aanwezige mogelijkheden;  het
utopistisch denken heeft beide ogen gericht op het wensbeeld, terwijl het zich als politiek
toch richt op de realiteit, maar daarvoor noodzakelijk blind is. Tegenover een idealis-
tisch politiek denken staat dan ook niet het wetenschappelijk politiek denken, maar het
uitsluitend op practische, concrete belangen op korte termijn gerichte politiek denken:
de real-politiek, die ook wel degelijk - evenals het idealistisch-politieke denken - het
wetenschappelijk politiek denken kan aanwenden. Wel heeft Mannheim gelijk dat het
denken-in-belangen, wil het zich tenminste een brede aanhang verschaffen, zich met een
ideologie of een utopie moet omkleden. Dat leert doodeenvoudig de sociale psychologie:
alleen tijdelijke belangen spreken de menigte onvoldoende aan, deze wil aan iets
geloven; een ideologie wordt dan een eis, aangewezen door de wetenschap. Maar Mann-
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heim keert de zaak om wanneer hij in iedere ideologie - dit woord ook zonder pejora-
tieve zin begrepen -, een verhulling van belangen ziet.
Uit het voorgaande volgt allereerst dat het wetenschappelijk politiek denken het sym-
bolieke denken nodig heeft, wil het niet alleen blijven staan bij de technische en
economische mogelijkheden die de evolutie biedt, maar - wat meer is - ook rekent
met en op de collectief-psychologische ontwikkeling. Deze is echter slechts ervaarbaar
voor iemand die zelf in de collectiviteit leeft. De politicus, die veelal juist geisoleerd
leeft, komt dus slechts door symbolieke kennis tot de kennis van de psychische stro-
mingen, d.w.z. hij moet de gebeurtenissen van alle dag als symptomen van een evolue-
rende collectieve mentaliteit, dus als symbolen hiervan, kunnen erkennen. Hij moet,
zoals men dit uitdrukt, zun oor te luisteren leggen bij het volk, maar dan toch uit het
rumoer de symptomatische geluiden kunnen onderscheiden, Anderzijds kan hij via
bepaalde symbolen in bepaalde omstandigheden deze mentaliteit ook beinvloeden. (1)
Aldus kan via het wetenschappelijk politiek denken het symbolieke denken zelfs in het
real-politieke denken doordringen.
In deze collectiviteiten leven tenslotte ook wat Mannheim de ideologieen wenst te
noemen, de theoretische opvattingen, de stelsels over het behoorlijke in de maatschap-
pij: of dit nu een wereldbeschouwing is of een practisch utilitair inzicht van een groep of
klasse. Deze opvattingen kunnen wel door individuen geformuleerd worden, maar zij
worden pas effectief - gevaarlijk of voordelig - wanneer zij door een collectiviteit
opgenomen worden. Voor de politicus zijn dit dynamische krachten, waarop hij ook zich-
zelf altijd inspireert. De nuchtere ideadlloze politicus is immers een zeer grote zeld-
zaamheid; alle grote politici hebben gestreden voor een ideaal en geloofd in een stelsel.
Er zijn waarschijnlijk weinig terreinen waar de diepere levensopvattingen een grotere
rol spelen dan in de politiek en waar deze levensbeschouwingen heftiger botsen. Vandaar
dat de politieke woorden en daden door mensen van een andere partij of richting
gezien worden als symbolen - en wel in hun openbaringsfunctie - van de geestes-
houding,  die er achter  ligt; en dezelfde gestes  ook  door de eigen politieke aanhang  als
symbool - maar dan in zijn participatieve functie - worden beleefd, ja zelfs hier
concrete belangen pas belangen worden in functie  van het ideaal: omdat het bereiken
van een concreet doel gezien wordt als een 'stap nader tot het ideaal'. Mannheim heeft
hier de zaak veel te rationalistisch gezien: socialisme en socialisatie zijn geen ideologieEn
omdat men b.v. economische medezeggenschap voor de arbeiders wil, maar men wil
vaak deze medezeggenschap omdat men het socialisme wil. De concrete belangen
vinden hun aantrekkingskracht in het feit dat zij symbolen zijn van een gewilde, be-geerde diepere zin. Maar omdat dit ideaal of deze utopie te abstract zijn en niet direct
ervaren kunnen worden, dient men te grijpen naar symbolische realisaties. Gevaar
voor 'empirisch' denken is hier niet aanwezig, omdat de rivaliteiten die inhaerent zijn
aan het politieke denken, de spanning op de 'ideologische' achtergronden en de dieperebedoelingen altijd levend houden. Men dient echter wel te bedenken - hetgeen wij
reeds eerder opmerkten - dat het politieke leven niet altijd even geagiteerd is, en
dus de kracht van dit symboliek denken niet altijd even sterk.

7·  Het symboliek denken in het sportleuen
Een gezond tegenwicht tegen Mannheims stelling dat belangen altijd ideolo-
gieen baren, is de ervaring met het sportleven. Dit heeft tot nu geen enkele
ideologie voortgebracht, maar de belangen zijn hier ook niet materiaal, veeleer
psychisch. De sport heeft zich hoogstens in sommige kringen tot een voor het
leven zinvolle waarde opgewerkt.
( 1)    Zie boven: Einde van Hoofdstuk IV, blz.    79.
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Het sportleven is niet beperkt tot dat der sportclubs of sportlieden, deze hebben
een zeer brede kring van aanhangers waarin de sportwaarde leeft De clubs
zelf behoeven wij hier niet nader te beschouwen. Op hen is van toepassing

hetgeen wij boven zeiden over de tegelijk introverte en extroverte groepen,
die zeer hecht zijn en waarin men elkander sterk symboliek kent,  (1)   en over
de   conflictsverhouding, (2) waarin zij tijdelijk   en in gematigde   vorm   tot
andere clubs staan; gematigd omdat  zij   met die andere clubs  in de sport-
waarde zelf verbonden blijven.
Hetgeen ons hier vooral interesseert is of de verbinding in de sportwaarde
een bepaalde wijze van symboliek kennen naar voren brengt. De sportwaarde
schijnt ons te bestaan uit een combinatie  van twee waarden:  de  roem  en  het

fair-play. De roem moet hier verworven worden door de prestatie. De over-
winning schijnt wel het doel, maar men constateert dat een onverdiende over-
winning zijn  doel  mist: de overwinning heeft slechts waarde als symbool  van
de beste prestatie, die als zodanig erkend wordt. De prestaties zijn echter
nauwkeurig omlijnd. Wanneer men andere middelen dan de toegelatene zou
aanwenden, zou men ingaan tegen het fair-play, dat de eigen moraalregel
is voor de conflictsverhouding. De spelregels worden daardoor sterk sprekende
symbolen voor deze morele waarde. Zij worden niet snel tot bleke conventies,
want de spelers zijn instinctief geneigd alles te doen voor de overwinning,
maar zowel hun eigen moraal, als de club, als de toeschouwers zouden over-
treding van de regels afkeuren. Daardoor blijft de waarde steeds bewust. Soms
wordt deze waarde zelfs symboolloos en onmiddellijk in een feit ervaren; zo,
wanneer een speler omwille van het fair-play daden nalaat, die de regels hem
toestaan. Sportmensen zijn daar enthousiast over.
Daaronder leeft de waarde van de roem: het verkrijgen van de zelfbevestiging
door en tegenover anderen. Het sprekendste symbool is de overwinning,
die, als zij verdiend is, beleefd wordt als identiek met de roem zelf, dus met
een globaal-symboliek kennen. Daarnaast bestaan  tal van andere symbolen:

erekransen, ereronden, eretekens. De symbolieke ervaring is hier sterk collec-
tief,  participatief en emotioneel.  Ze is collectief:  de  eer van de persoon  is  die

van zijn club, van zijn stad, van zijn land. Allen participeren erin, zij doorleven
deze overwinning en leven dit spel mee als hun spel, hun eer en hun fair-
being. Ze is sterk emotioneel geladen omdat de roem een zeer natuurlijke en
spontane drang van de mens voldoet. Daar weinigen in hun burgerleven de
kans tot roem krijgen, is het te begrijpen dat deze drang zich steeds meer wil
voldoen op sportvelden, spelend of toeziend of in sportverslagen. De niet-
spelers voldoen hun drang symbolisch, nl. in en door de spelers, met wie zij
zich vereenzelvigen. Ook dit geschiedt vaak collectief, doorgaans in een groot
enthousiasme, tijdens of kort na de overwinning, maar later weer individueel,

(1) Zie boven, blz. 205. (2) Zie boven, blz. I92.
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getuige de sportheldenverering, waarbij de sportheld vervanger wordt van
eigen roemstreven.
Dat het fair-play geen noodzakelijk element van dit soort symboliek is, bewijst
wel het feit, dat hetzelfde verschijnsel optreedt bij uitzonderlijke technische
prestaties, die niet in wedstrijdvorm zijn volbracht, zoals recordvluchten.

*
Nu wij midden in het onderzoek zitten, willen wij ons opnieuw de, in de
aanvang opgeworpen, vraag voorleggen: wanneer en waar het blijkt,  dat  desociale kaders in feite bepalend op het symboliek denken inwerken, van welke
aard is dan die invloed?
Uit het alzijdig onderzoek blijkt duidelijk dat het hier allerminst alleen be-
langen zijn die een bepaalde denkwijze veroorzaken en dat dit denken dus
door de belangen vervalst wordt (Mannheim); dat het evenmin de productie-
verhoudingen zijn (Marx), omdat de meeste kaders met productieverhou-
dingen niets te maken hebben. De kaders zijnook niet alleen maar'sluizen', diehet onafhankelijke, spontaan menselijk denken doorlaten of niet (Scheler),want bepaalde vormen van denken ontstaan met de samenlevingsvormen.Van welke aard is de invloed dan? - Wij weten reeds dat de sociale kaders
zelf sociaal-psychische feiten zijn: onderlinge verhoudingen en fusies   van
personen of groepen, samenballingen rondom en krachtens verschillende
waarden. Welnu, de psyche is een geheel. Wanneer de typisch-sociale func-
tionnering der psychen in een bepaalde richting gaat, dan is het krachtens de
eenheid uan de psyche quasi-noodzakelijk dat de intellectieve, volontatieve
en emotionele functie ook op andere terreinen in diezelfde richting getrokken
wordt. Men denkt zoals men is, en als ons concreet sociaal-zijn verandert, ver-andert het denken mee. Dit is o.i. de gehele verklaring. Er is slechts 66n restric-
tie. Wij zeiden dat de mens kennend quasi-noodzakelijk getrokken wordt naar
zijn  sociaal-zijn;  hij  is en blijft echter oorspronkelijke persoonlijkheid  en  als
zodanig kan hij een zekere distantie bewaren van zijn eigen sociale functie; hij
kan zijn rol min of meer sterk integreren. Het is dan ook naar de mate van
deze identificatie, dat zijn denken door de sociale conditie min of meer nood-
zakelijk bepaald is.

IV. DEMAKROSOCIOLOGIE VANHET SYMBOLIEKDENKEN

Wil hebben reeds herhaaldelijk betoogd dat de sociabiliteitsuormen slechts
wijzen zijn waardoor wij in of door een groep gebonden worden; de groepenechter leven weer van en in een grotere cultlturwereld, waarmee zij door-
drenkt worden. Zeker heeft elke sociabiliteitsuorm en elk groepstype zijn eigen
effecten, maar in het concrete leuen doordringen zij elkaar. Hun werking is
dan ook slechts onder de 'ceteris paribus-formule' te bestuderen. Zo hebben
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ook de cultuurwerelden hun eigen sociologische effecten, maar die evenzeer
weeT bepalend zijnuoor de concrete groepen. Wijwillen nu de eigen effecten
van deze cultuurwerelden, zoueel mogelijk afgescheiden uan de groepen -

wanneer zv tenminste niet door een groep getypeerd worden -, op het sym-
bolieke denken onderzoeken. Wij gaan hier uit van de typologie der makro-
culturen, zoals wij die in het eerste hoofdstuk hebben ontworpen. Wij her-
inneren eraan dat dit typen zijn, die zetden geisoleerd uoorkomen, maar teel
bepaalde geschiedkundige :Uduakken gekenmerkt hebben, zodat zj ook histo-

risch bestudeerd kunnen worden, maar toch weer algemenere geldendheid
kunnen hebben, omdat de verschijnselen of restanten eruan zich in een andere
concrete cultuurwereld met het hoofdtype kunnen mengen.

I.  Het symbolieke denken in de archaische culturen.
In welke mate het symboliek denken heel het archaische leven doordringt,
zagen wij reeds bij de behandeling van L6vy-Bruhl en Vroklage. Het bleek

daar zijn oorzaak te vinden in het ongedifferentieerd denken - geen of weinig
onderscheid tussen zichtbare en onzichtbare wereld, tussen droom en werke-
lijkheid, tussen subject en object -, in het mythische begrijpen van al het

gebeuren, waardoor dit alles een voortdurende herhaling van het in de mythe
vervatte oergebeuren   blij ft, bewerkt wordt door onzichtbare krachten,   die
echter door het reciteren van de mythe aanwezig gesteld, en door de magie
weer beinvloed kunnen worden. De meest merkwaardige karaktertrek van
het symboliek denken in deze culturen blijkt wel het volkomen niet-onder-

scheiden-zijn van het symbool en de gesymboliseerde werkelijkheid. Het louter
empirisch denken, het denken in tekens zonder verband met het betekende,

bestaat er niet; meer dan van enig teken bleek dit het geval met de taal, wan-
neer dit een mythisch taalgebruik is. Het symboliek denken is er nauwelijks

onderscheiden van de onmiddellijke ervaring, zo doorzichtig is het symbool,
dat nochtans niet gemist kan worden en zo sterk de gespannenheid op hetgeen

gesymboliseerd wordt. Daardoor zag Caillet ook geen onderscheid meer tussen

het symboliek denken en de directe ervaring in andere cultuurwerelden, en
bleef hij steken in zijn opvatting dat er slechts twee denkwijzen bestaan. Men
kan echter in dit archaisch denken twee oorzaken vinden die de onmiddellijke
ervaring  en het symbolieke denken bijna doen samenvloeien: ten eerste  het

participatieve denken en de mythe en ten tweede het concrete fantasiedenken.
In de primitieve culturen wordt inderdaad alles beheerst door het traditioneel
geloof van de groep, een geloof dat geen enkele test toelaat, maar waardoor
alles getest wordt. Dit geloof wijst personen, dieren en dingen hun plaats, de
machten en de voorvaders waarin zij geloven, veroorzaken er alles. De inhoud
van de mythe schijnt altijd aanwezig of aanwezig te stellen, en alles is symbool

van de mythe en wel krachtens de mythe zelf. Elk ding, iedere mens, elke

gebeurtenis, die voor hun niet-causaal denken mysterieus blijft, verwijst naar
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wat de mythen vertellen. Zij zijn er de theoretische symbolen van, die de
primitief de inhoud der mythe uitleveren als hun formulering of afbeelding,
evenzeer de practische symbolen, omdat de mythische krachten steeds door
hen werken. Het is ook weer de mythe die de andere symbolen constitueert:  de
voetstap is niet alleen een teken, maar ook een openbaring van en partici-
patiemiddel aan de persoon, eveneens talloze andere symbolen waarover wij
spraken. Dit geloof is hem zo levend, zo voortdurend actueel, zijn aandacht
is daarop zo duurzaam gespannen, dat het symbool voor hem identiek wordt
met de mythische wereld;  dat er geen perspectief is tussen symbool en gesym-
boliseerde en toch het symbool niet gemist kan worden. - Hier geldt de
tweede reden: het concreet fantasie-denken der archaische volkeren. Hun ge-
loof is voor hen geen abstractie. De mythische wereld wordt ervaren door hun
fantasie, door hun vrees en door de noodzaak effecten te bewerkstelligen,
waarvan hun de oorzaken ontsnappen. Dat maakt deze wereld niet tot een
abstracte geloofswereld maar een door hen onmiddellijk gegrepen realiteit,
die echter slechts grijpbaar is in de zintuiglijk waarneembare symbolen en
in deze opgaat. Doordat er op deze mythische krachten ingewerkt moet
worden - anders stond de mens volkomen machteloos - krijgt het symbool
ook zijn magisch karakter. Wegens de identiteit van de symbolen met de
onzichtbare, in de symbolen ervaren werkelijkheid, betekent een verandering
in de symbolen een verandering in de mythische wereld zelf. Deze magische
kracht, welke zij daardoor verkrijgen, wordt echter ook weer niet aan iedereen
toegekend,   maar aan bepaalde personen: tovenaars, die beschikken   over
magische formules, welke weer aan gewone voorwerpen een magisch-symbo-
lische kracht kunnen schenken. Wellicht is er geen kracht zo magisch als het
woord, de taal, welke volgens hen aan de mond ontsnapt, zich dan krings-
gewijze in de lucht - die bewoond is - verspreidt en zich op personen en
dingen vastzet om hen te maken tot wat zij zijn.
De belangrijkste vraag die zich hier stelt, is:  of dit mythisch-globale denken -
globaal zowel in de zin dat redenering, verbeelding, emotionaliteit niet onder-
scheiden zijn, als in de zin van vervaging van het onderscheid tussen subject
en object, object en object - een cultuurverschijnsel is: dan wel een algemene
structuur van het menselijk geestesleven, die overal en altijd aanwezig is, zoals
vooral Caillet en G. van der Leeuw het stelden. Als cultuurverschijnsel wordt
het gezien door het rationalistisch denken, dat zichzelf als natuurlijk be-
schouwt, en dit globale denken aan ziet als een voorstadium (prdlogique) of als
een degeneratieverschijnsel. Bovendien wordt het als cultuurverschijnsel ge-
zien door die sociologen die zowel dit primitieve denken als het rationalistisch
denken  (1) als cultuurvormen  zien  van de menselijke geest, hetzij in opeen-

(1) Wij zeggen hier liever 'rationalistisch' dan rationeel, om niet de idee te vestigen
dat het globale denken irrationeel is. Immers in het rationalisme 'wordt de redelijkheid
van de Logos tot de intellectuele beperkt, vergetend dat er ook een ethische, een aesthe-
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volgende stadia, hetzij als tegelijk aanwezige vormen, die in de verschillende
cultuurtijdvakken zich anders tot elkaar verhouden, zodat de een de ander
of de ander de een domineert.

Wat wij in ieder geval afwijzen is de onderbrenging van het symbool bij het primitief
of globale denken uitsluitend, zoals Caillet en Van der Leeuw doen. Het symboliek
denken krijgt een andere vorm in het mythisch-globale en het distinguerend denken. In
dit laatste is het symbolieke denken wezentijk perspectief-denken, met erkenning van
onderscheid tussen symbool en gesymboliseerde, de spanning op het gesymboliseerde
behoudend. In het mythisch-globale denken valt dit onderscheid weg, niet zo dat het
symbool wegvalt en het onwaarneembare direct ervaren wordt, daarvoor is dit denken
te concreet en fantasie-gebonden. Maar het symbool is het gesymboliseerde en vice-versa.
Wij, rationalisten, zouden zeggen: het stelt alleen psychisch het gesymboliseerde   aan-
wezig, niet reEel - alsof het psychische niet reEel  ware ! - bedoeld  is  dan:   niet  onaf-
hankelijk van het psychische. Voor het globale denken is hier geen verschil, omdat alles
van het psychische doortrokken is; hier liggen symbool en gesymboliseerde in hetzelfde
vlak. Daarom is ook het handelingssymbool magisch. Er zijn dus twee typen van sym-
bolisch denken.

Op de vraag dan of beide natuurlijk zijn, een van beide (het distinguerend
denken) natuurlijk is, of beide cultureel bepaald zijn, lijkt ons het antwoord
duidelijk. Beide zijn als mogelijkheden in de algemene natuur gegeven - tot
deze  conclusie zijn bijna alle vorsers gekomen: L6vy-Bruhl, die zelfs  van  een
andere vooropstelling uitging, de Weense school van Wilhelm Smidt, Mali-
nowski, Van der Leeuw. De stelling dat het distinguerend denken alleen na-
tuurlijk zou zijn en het globale denken een afwijking, een embryonale toestand
van de geest (Jacques Maritain) of een degeneratieverschijnsel, wordt heden
ten  dage  door de anthropologen algemeen afgewezen; sommigen beweren -
ook ten onrechte- zelfs het tegendeel. Of echter een der beide mogelijkheden,
dan wel beide naast elkaar tot ontwikkeling komen, hangt voornamelijk af
van de makrocultuur en de omstandigheden waarin deze verkeert (b.v. oorlog,
rampen). Vandaar dat men het mythisch-globaal symbolieke denken bijna in
alle historische makroculturen terugvindt, ofschoon niet in alle tijden van
makrocultuur even sterk, b.v. zeldzaam in de rationalistische en technische,
overvloedig in de archaische. Maar het is merkwaardig dat ook in die delen
der makroculturen, waar het rationalistisch denken niet is doorgedrongen,
met name in de kinderwereld, het globaal symbolieke denken sterk levend
blijft, zoals Piaget aantoonde; ofschoon hij onvoldoende gevoel heeft voor de
invloed van de makrocultuur op de kinderwereld, zoals Walon weer aantoon-
de. Er zijn ook groepen waarbinnen het mythisch-globale denken meer be-
gunstig wordt dan in andere, men denke hier aan de religieuze groepen en de

tische, ja zelfs een religiezize redelijkheid is: (Van der Leeuw, De primitieve Mens, blz.
I I 7). - De stelling dat er geen 'natuur-vormen'  van het denken zijn,  maar  dat  alle
vormen slechts voorbijgaande cultuurverschonselen uitmaken, vindt men vooral bij de
huidige Amerikaanse anthropologen.  Zie Ruth Benedict: Patterns of Culture.
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kunstenaarswereld, ofschoon men ook hier spoedig overdrijft. Bovendien
kennen veel makroculturen een mengvorm tussen de beide denktypen in de
vorm van het logisch-globale denken, wat dan weer in speciale groepen tot
uiting komt. Men constateert dit met name aan de katholieke liturgie. Men
kan wel aannemen dat de symboliek zoals die hier ontstaan is, alleen in het
of krachtens het globaal denken kon ontstaan, hetgeen nog niet wil zeggen
dat zij daarom heden ten dage overal ook nog zo beleefd wordt. Vaak is hier
in de beleving een afstand gegroeid tussen het symbool en het gesymboli-

seerde, ja zelfs is in veel kringen deze symboliek tot een onbegrepen, dode
symboliek geworden. - Maar aanstonds zij hieraan toegevoegd dat ook bij
de moderne mens dit globale symbolieke denken nog voorkomt. Men denke
hier aan de eerbied waarmee wij overblijfselen van onze doden bewaren, tot
vaak het intact laten van de kamer, waarin zij leefden en waarin de bezoeker

de gestorvene a.h.w. weer ontmoet; men denke aan de verbondenheid met
de bodem, de eerbied voor het ouderhuis, idealen die steeds weer opleven en
in  het doel: eigen huis en eigen stukje grond gestalte vinden; men denke aan
heel de inhoud van het woord 'vaderland'. Heel ons rationalisme, dat derge-
lijke idealen en gedragingen maar uiterst moeilijk kan rechtvaardigen, heeft
het voortbestaan ervan niet verhinderd. Een beweging als het Marxisme, dat
uit de koele redenering de consequenties trok en al deze dingen wilde af-
schaffen, moest in de practijk niettemin weer een ruime plaats voor dit glo-
baal-symboliek denken laten.
Kan men dan toch nog van een primitieve of archaische cultuur spreken?
Zeer zeker, zij het dat wij dan een bredere zin aan het woord primitief geven,
dan het technisch heeft bij veel ethnologen, waar primitieve volkeren naar de
economische norm bepaald worden als volkeren die nog niet aan het land-
bouwstadium toe zijn. Als norm moeten wij hier juist nemen een bepaalde

collectief-psychische mentaliteit en het is dan die cultuurtoestand waar het
begrijpend denken beheerst wordt door de inhoud der mythen, waar dan ook
het globale denken tevens mythisch denken is en het technisch-rationeel
denken, dat er voorkomt, geen bijdrage levert tot begrip en verklaring van
het gebeuren. Waarmee dan het type van symboliek denken in deze cultuur
tevens is aangegeven: participatief, globaal, magisch, ongedifferentieerd  in-
tellectueel, volontatief en emotioneel tegelijk; het maakt geen onderscheid
tussen het symbool en het gesymboliseerde, gelooft in hun identiteit omdat het
beheerst wordt door de verbeelding. Waar het globale denken staat onder de
beheersing van de rede - wat nog niet hetzelfde is als het rationalistisch-
analytisch denken - is niet langer sprake van primitiviteit.

2.  Het symbolieke denken in de theocratische culturen
De theocratische culturen, die hun historische uitingen vonden in het oude
Egypte, AssyriE, de keizerlijke tijdvakken van China en Japan, de islamie-
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tische khalifaten der Ommeiden en Abbassiden, typeren zich doordat de
gehele bovennatuurlijke wereld door het hoofd van de politieke eenheid, -
stad, staat of rijk - met de natuurlijke wereld in contact komt Dit hoofd
verenigt a.h.w. de wereld der goden en der mensen in 66n persoon, en deze
kwaliteit is erfelijk in het geslacht. De eerste uiting echter van deze god-
menselijke kwaliteit is de onbegrensde politieke heersersmacht over een terri-
torium; een politieke macht  die  vol  is,  en alle godsdienstige, economische,
juridische, culturele elementen der politieke groep omsluit. Men is hier nog
volkomen in de sfeer van het mythisch-symboliek denken, echter a1166n in be-

. trekking tot de vorst en tot hetgeen van de vorst komt. Centraal symbool
van alle waarden en idecen is dus de koning, wiens wetten, beslissingen, leiding,
oorlogen, enz. van bovennatuurlijke oorsprong zijn. In hem en in zijn uit-
spraken wordt de waarheid gekend, die haar onaantastbaarheid niet bezit in
zichzelf, maar ontleent aan zijn mond: zijn formule is als zodanig het symbool
van de waarheid. De morele zin van het mensenleven bestaat in het dienen
van de vorst en het hoogst bereikbare ideaal is, tot zijn hofhouding of tot zijn
lijfwacht te behoren, met gevolg dan ook, dat soms wanneer de vorst stierf,
heel de hofhouding mede gedood en begraven werd, tot soms 65 personen
toe.(1) Elke rechtsregel vindt in hem zijn bron, recht wordt gesproken  door
hem, of in zijn naam, altijd in zijn naam ten uitvoer gelegd. Het is dan recht,
niet om de idee der gerechtigheid die hierin zou leven, maar omdat het de
regelende wil is van de vorst. Ja, er bestaat geen Godsverering dan door de
vorst  en  van de vorst:  hij is tegelijk hogepriester en cultusobject. De koning
ontleent zijn grootheid niet aan het volk, maar het volk de zijne aan de
koning: de vreemdeling ziet het  volk als symbool  van de koning. Zo raakt
geheel  het  leven  weer  vol van symbolen  van de hoogste vorst: alle staats-
dienaren, alle rechtsregels, alle riten en ceremonien, vaak ook alle bezit,
waarvan hij een 'dominium alturn' heeft, en dat de particulieren slechts qua
onderdaan bezitten, zijn symbolen van de vorst en worden als zodanig gekend.
Een directe ervaringskennis van de vorst is niet wel mogelijk, omdat de vorst
onbenaderbaar is en slechts verschijnt omgeven van de talrijke symbolen van
zijn quasi-goddelijke macht. Wel is het mogelijk dat, wanneer de konings-
macht verbleekt, zoals tussen de IVde en de XVIde dynastie der Egyptische
Farao's, de symbolen blijven bestaan, echter tot lege tekens verbleken, zodat
zij dan zuiver empirisch, niet speculatief gekend worden, maar dan is het ook
geen eigenlijk theocratische staat meer.
Het is moeilijk uit te maken hoe zo'n vorst zich zelf kent, maar alles schijnt
crop te wijzen, dat ook hij zich zelf allereerst kent als de eigenlijke dienaar der
goden, zoals de theocratisch gedachte messias bij de Joden zonder meer heette
de 'Ebed Jahwe': de dienaar van Jahwe. De vorst moet dus ook een symbo-
lische kennis van zichzelf gehad hebben, die praevaleerde op de onmiddellijke
(1)  Zie Leonard Woolley, Ur der ChaldeeEn, Utrecht 1931, blz. 66 vlg.
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ervaring van eigen persoon en macht. Zo kon de vorst van het Perzische Rijk
zijn eigen decreten niet veranderen, zelfs niet wanneer zij hem tegen zijn
eigen zin bonden.  (1)   Het is mogelijk  dat  hij op bepaalde momenten  zijn
onderdanen slechts als onderdanen, belastingbetalers, verleners van corvee-
diensten, strijders gekend heeft, dus met een louter teken-kennen zonder
spanning op hun psychische eigenheid of die van hun groepen. Maar vaak
hebben deze vorsten zeer rationeel, zakelijk en politiek geregeerd; (2) vooral
hun wetgeving getuigt hiervan (Codex van Hammurapi); zij hadden dan
toch ook wel oog voor het eigen leven van de vrije maatschappij, in zover dit
tot ontwikkeling kon komen en wisten de daarin levende verschijnselen te
duiden. Terwijl de kennis van henzelf door het volk meer emotioneel en parti-
cipatief symboliek was, was dan hun eigen kennen meer van intellectueel-
symbolieke aard.
Overigens komt hier het vrije maatschappelijke leven moeizaam tot ontwik-
keling; autonome groepen, blijvend buiten de koningssfeer, zijn er onmogelijk.
Vandaar dat het volk een zeer ongedifferentieerd en massaal karakter krijgt.
De enige differentiatie is die welke een betrekking legt tot de vorst. Daar komt
bij, dat de steden waar deze cultuur ontstaat, neiging hebben zich tot rijken uit
te breiden zonder grens, hetgeen het goddelijk karakter van de vorst verhoogt.
Deze rijken worden dan sociologisch zeer log, zonder beslotenheid van
kringen; rijken waar dus het massaverschijnsel gaat overheersen en derhalve
elk ander symboliek kennen, dan het op de koning gerichte, neigt te ver-
dwijnen.
3. Het symboliek denken in de familiate maa:schappij
Een familiale maatschappij is een afgeronde cultuurwereld, waarin de samen-
horigheid baseert op gemeenschappelijke afstamming. Men moet haar niet
denken als opgebouwd uit gezinnen: het gezinsverband - ouders met eigen
kinderen - als een betrekkelijk gesloten geheel, bestaat niet in de familiale
maatschappij; weI bestaan er huwelijken, maar de kinderen vervallen om zo
te zeggen aan de gemeenschap, hetzij aan het familieverband van vaderszijde,
hetzij aan dat van moederszijde. De familiale maatschappij komt zelf in ver-
schillende cultuurphasen  voor: de mythische phase,  waar de gemeenschap-
pelijke afstamming geen bloedsband is, maar een mythische afstamming n.1.
van het totem dat het leven veroorzaakt, waar soms zelfs het vaderschap niet
bekend  is,  ook  niet als occasio;  (3) de agnatische phase, waarin dikwijls ver-
schillende takken van bloedverwanten 66n ongeorganiseerde groep blijven,
geconcentreerd rond een patrimonium van roerende en onroerende goederen;
en de patriarchale phase, waar een groep bloedverwanten met kinderen en
(1)  Zie DaniEl 6, 15·
(2)  Hoe zakelijk een dergelijk regime tot stand kan komen - en dus niet alleen door
verovering, zie: Genesis 47, I3-27.
(3)  Zie b.v. de mythe verteld door Vroklage, o.c. blz. 195·
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bezit geconcentreerd is rond het charismatisch gezag van de levende oudste

vader, welke groep dan ook telkens bij de dood van die patriarch uiteenvalt,
maar soms vier generaties kan omvatten.  ( 1)
Het is wellicht goed op te merken dat het matriarchaat in de zin van patriarchen uiterst
zelden voorkomt; het wordt alleen gevonden  bij de Noord-Amerikaanse Indianen,  bij-
zonder de Hurous en de Iroquois, waar de 'domus' - familieleden onder 66n dak - en
de bezittingen onder de leiding van de oudste moeder en de goederen uitsluitend
langs de vrouwelijke linie overerven.  (2) Wat men doorgaans onder matriarchaat samen-

vat, is een veelvuldig aantal verschijnselen in de mythische phase, zoals de afstamming
langs de vrouwelijke linie (matronymat), inlijving bij het totem der clan van de moeder,
inhuwen in de dan van de vrouw, opnarne van de kinderen in de clan van de moeder,
gezag over de kinderen gelegen bij de oom van moederszijde, en dgl. Van echt persoonlijk
gezag, in onze zin, is echter in de dan geen sprake (wel in de professionele en leeftijds-
groepen), de mythe  en het mana van het totem bepaalt het verloop  van het leven.  De
hogere waardering van de vrouw moet wel in haar vruchtbaarheid en de diepe inwer-
king van het totem op haar, gelegen zijn. De band tussen deze matriarchale verschijn-
selen en de landbouw schijnt dan ook niet gezocht te moeten worden in de scheiding
van de jacht - voor de man - en de landbouw - voor de vrouw - en de grotere
betekenis die de landbouw kreeg, (3) maar in de mythische symboliek van de vruchtbare
vrouw voor de vruchtbare grond. (4)

Het is wel duidelijk dat wij dus de eerste phase der familiale maatschappij
zien liggen in het primitieve denken, en dus ook de symboliek daarvan. Voor
het denken, eigen aan deze vorm, kunnen wij dus terugverwijzen naar de
archaische culturen.
De tweede phase, die der agnatio, is ons vooral bekend bij de oude romeinen,
en in de slavische vorm, de zadruga. Het is een gesloten, democratische familie-
groep, waar de volwassen zonen de gelijken zijn van de vader, terwijl de dood
van de vader de familie niet uiteen doet vallen in meerdere gesloten families,
zoals in de patriarchale maatschappij (zie b.v. Abraham en Lot) ; de groep
kan dus vrij uitgebreid zijn. Doordat een economisch communisme in deze
groep heerst, kan het patrimonium - de grond en eventuele grondbewerkers,
slaven - niet verdeeld worden en vormt dit patrimonium dan ook de eigen-
lijke band, niet het bloed. Geadopteerde en eigen kinderen van de groep
hebben een volkomen gelijke positie door deze zakelijke band.
Er zijn helaas zeer weinig gegevens die ons kunnen inlichten over het sym-
boliek kennen in deze phase. Het oud-romeins recht der agnatio laat ons
vooral de zakelijke kant zien: de grondplicht het patrimonium te behouden.
Het zou ook bezien moeten worden van de religieuze zijde: of de penates,

(1) George Davy: Sociologues d'hier et d'aujourd'hui. II. La famille et la parent6
d'aprd Durkheim, pag. 79 en vlg.
(2)  Ibid, blz. I 05·
(3)  Zo b.v. Cunow: Die oekonomische Grundlagen der Mutterherrschaft, behandeld bij
Davy, o.c., blz.  1 04.  Ook de Weense ethnologische school houdt deze stelling.
(4) Armand Cuvillier, Manuel de Sociologie II, P.U.F. x950, biz. 568, zie boven bij
L6vy-Bruhl, blz.
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huisgoden, - die typerend blijven voor de familiale maatschappij - voor-
eerst voorvaders waren, of goden van het land. Wij kunnen hierover echter

geen uitsluitsel geven;  maar zeer waarschijnlijk waren zij  voor de sedentaire
families beiden tegelijk. De vrij grote geslotenheid der groep geeft reeds

aanleiding tot een grote overheersing van het gemeenzaamheidsverschijnsel,
boven het gemeenschaps- en massaverschijnsel. Het is niet te veronderstellen
dat de gebondenheid door het patrimonium de enige band was die hen bond.
Betrekkelijk kort losgeraakt uit de ban van het mythisch denken en feitelijk
door het bloed onderling verbonden, moet de groep als zodanig ook een hoge
waarde voor hen gehad hebben en kan ze niet uitsluitend uit zakenrechtelijke
relaties hebben bestaan. Het lijkt ons meer waarschijnlijk dat het patrimo-
nium symbool was van de groep, dan omgekeerd om wederkerig, al drukt het
romeins recht dit niet uit. Maar de enige organisatievorm die zij schijnen
gekend te hebben, de verdedigingsorganisatie, zal ook wel - zoals in alle
tijden tot in ons vaderlandsbegrip - in de schending van het territorium-
patrimonium - allereerst wel een schending van de bevolkingsgroep hebben
ervaren. Al was in deze agnatio, of zoals duidelijker blijkt in de zadruga, en in
de germaanse uitbouw van Hausgenossenschaften, Marken, Gouwen en Sip-
pen, de ordening geheel democratisch, er is toch weI altijd een 'primus inter
pares',  al is dit niet altijd de oudste vader; veeleer een soort erkende leider of
held. Bijna overal vindt men behalve het territoriaal patrimonium ook een
geestelijk patrimonium, meestal bestaande uit heldenverhalen, die de oor-
sprong of grote gebeurtenissen van de stam half mythologisch, half dichterlijk
verhalen. De grote epiek van de Ilias, de Odyssee, de Aeneis, de Eddaliederen,
vindt in deze phase haar bronnen. Bij de Germanen schijnt dit geestelijk
patrimonium overheersend geweest te zijn over het territoriale, aangezien
hier spoedig naast het gemeenschapsgoed het particulier eigendom van elke
Hausgenossenschaft tot ontwikkeling kwam en men deze goederen met eigen
huismerken tekende: symbolen van het eigen boerengeslacht.

Typerend voor deze phase schijnt het op zichzelf geconcentreerde denken
van deze groepen, een sterke mate dus van introversie (zij zijn niet op ver-
overing ingesteld, zoals de theocratische culturen)  en van gemeenzaamheid.
Dan zal het symboliek denken over de groep er weinig tot ontwikkeling zijn
gekomen, aangezien de onmiddellijke ervaring overheerst. De symbolen van
de groep zullen meestal hoofdzakelijk gediend hebben ter lering: zo de stam-
verhalen. Wanneer er echter differentiatie optreedt binnen de familiegroep,
zoals in de Sippe, is het begrijpelijk dat iedere groep haar eigen sociale sym-
bolen, ook in de vorm van demonstrerende en communicatieve tekens krijgt.
De oude mythen zijn  in de agnatio mythologische verhalen geworden  (de
echte.mythen hebben geen historisch perspectief ), en worden  met  de  stam-
helden in verband gebracht, zodat stam en held en mythologie elkaars uit-
drukking, kenmiddel, dus symbool worden; maar  dan met een sterk parti-
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cipatief karakter zijn, en met een minimum van onderscheid tussen deze drie
clementen, zodat zij elkaars aanwezigheid onmiddellijk voor ogen brengen.
Merkwaardig is echter dat nergens blijkt, dat het familieverband als zodanig,
de bloedsverbondenheid zelf door deze symbolen op de voorgrond komt. Het
is een gesloten groep met eigen geschiedenis, traditie en bezit, die tevens een
familie is, veel meer dan een familie die tot een autonome groep werd.

In de patriarchate vorm is dit anders. Hier overheerst de familie-idee. Dit
vindt zijn oorzaak waarschijnlijk in het feit dat de patriarchale familie minder
gesloten  is;  wel een afgescheiden wereldje,  maar  toch - vooral  voor  huwe-
lijken - in relatie blijft met de andere verwante groepen. Deze vorm schijnt
duidelijk een evolutie uit de voorgaande phMe.Wij kennen vooral twee typen van patriarchale beschavingen en beide tonen
dat zij zelf reeds in een andere, grotere cultuurwereld leven, al blijven zij
naar  de vorm gesloten.  (1)   Het  is de Romeinse familie onder de pater-
familias en het zijn de patriarchenfamilies van het Oude Testament. Toch
zijn deze ook weer op veel punten verschillend. De eerste zijn sedentair, de
tweede nomaden. Terwijl in de Romeinse familie de vrouw van de pater-
familias een volkomen ondergeschikte figuur is, gelijk staat met zijn dochter
(loco filiae) en zelfs de mindere is van de zoons, voor wie zij een zuster gelijk
is (loco sororis), is de vrouw van de oud-testamentische patriarchen zeer zelf-
standig. Hier heeft zij haar eigen slavinnen, waar de man geen recht op heeft,maar die zij de man kan afstaan, om kinderen te verwekken voor haar
(Gen. I6, I-6; 30, I-6). Zij erf zelfstandig (Gen. 3 r, I4-17), heeft
grote invloed op de keuze van de bruid van de stamhouder (Gen. 27,46 - 28,
3),die haar gehoorzaamheid verschuldigd is (Gen. 28,7). Anderzijds bestaan
er opmerkelijke overeenkomsten. Beide typen kennen hun eigen huisgoden:
penaten of terafim.  (2) De paterfamilias  en de patriarch hebben beiden  het
volle gezag: zij regelen, oordelen en voeren uit; alle anderen zijn 'alieni juris',
hetzij als verkerend 'in patria potestate' (vrouw of kinderen), hetzij   'in
dominica potestate' (de vrijgelatenen en cliiinten), hetzij   in   'manu'   of   'in
mancipio' (slaven en vee).  Zij zijn zelf aan geen hoger gezag onderworpen;
zij voeren de onderhandelingen met de andere familiae, met wie zij nog geen
staat vormen.  Bij  hun  dood gaat de familie uiteen  naar de zoons;  dit kan ook
reeds v66r de dood geschieden door de emancipatio, of door een rivaliteit, die
de   patriarch   niet  weet te beheersen   ( Esau en Jakob, ofschoon  ook   hier   de
definitieve scheiding pas na de dood geschiedt:  Gen. 36,6-8). De verbrok-

(1) Soortgelijke cultuurvorm vindt men nog onder Zigeuners en Bedoeienenstammen.
(2) Men bedenke dat Laban en zijn dochters Rachel en Lea, verblijvend in Mesopo-
tamiE, niet deelden in de openbaring van Abraham, die duidelijk beperkt was tot
Abrahams familie. Binnen deze familie vindt men geen spoor van terafim. Maar Laban
behoorde  tot een zelfde cultuurvorm als Abraham.  Zie  Gen.31:   1 9-30·
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keling der familie betekent toch weer niet een volkomen loslaten van elke
band. Bijzonder voor de huwelijken, wordt uitgezien naar aanverwante
groepen.
Het is echter zeer merkwaardig dat de ontwikkeling der familiale maatschappij in de
Romeinse wereld en die van het uitverkoren Volk vrijwel tegenoveigesteld is. In de
Romeinse wereld is het gens (de clan) het oudste verschijnsel, daarna is ae groep
agnati ontstaan en later het patriarchaat. In de Israelietische wereld vinden wu aller-
eerst de patriarchale vorm, maar na de vestiging der families van Jacob in Egypte
splitsen zu niet verder, maar worden  I 2 agnatenfamilies,  die in en  door hun gemeen-
schappelijke verhalen uit de patriarchentijd samen blijven. Nadat deze onder het profe-
tisch bewind van Mozes even een soort staatsvorm aannemen, vallen zij weer uiteen in
stammen, wanneer zij zich in Palestina vestigen en naderen in het tijdvak der Rechters
bijna weer het primitieve denken. Wel een bewijs dat de stelling van Durkheim, door
Davy (1) ook sterk verdedigd, dat het gezinsverband ontstaan is door een voortschrij-
dende ineenschrompeling van het familieverband, hetgeen hij demonstreert aan het
Romeins Recht, niet algemeen geldt.

De centrale waarde in de bijbelse patriarchenverhalen is ongetwijfeld de reli-
gieuze. Zij bedoelen zeer duidelijk te leren, hoe het leven dezer patriarchen een
oorspronkelijk religieus element, dat der Openbaring, bevat. Dit is geen eigen
element van de patriarchencultuur in het algemeen. Daarom is dit stuk van
de H. Schrift ook geen bron om het symboliek denken dezer cultuur zonder

meer, bloot te leggen; er zit heel sterk in verweven het symboliek denken van
de religieuze groep. Zelfs  de  vorm der religie  is er niet-patriarchaal:  de  God
van Abraham, Isaiik en Jacob is geen huisgod, ook geen stamgod, maar de
universele God, alleen door Abrahams afstammelingen gekend. Er speelt
echter een andere waarde doorheen, ook in het religieuze zelf, dat wel een
typisch patriarchaal element is, dat der vruchtbaarheid. Wel geschiedt ook
hier de familie-aanwas niet alleen door voortteling, maar bevat daarenboven
altijd nog een juridisch element. De Romeinse pater familias moest zijn eigen
kinderen altijd nog officieel aannemen en in zijn familie opnemen. Bij de
patriarchen zijn de zonen van de slavinnen van de vrouw door de patriarch
verwekt, onder bepaalde condities volwaardige kinderen van de patriarch en
zijn vrouw, maar kunnen evenzeer weer uitgestoten worden (Ismael). Klein-
kinderen kunnen als zonen geadopteerd worden  (Gen. 48, 5-6). Het eerst-
geboorterecht is ook niet alleen een geboortefeit, maar een overdraagbaar
recht  (Esau en Jacob). - Dit alles verhindert niet,  dat de gewone vrucht-
baarheid en de uitgroei der patriarchenfamilie een der grootste idealen blijft.
Het is de kerninhoud der belofte  Gods aan Abraham   (Gen.  1 2,2;  I 3,6;  I 7,6;
22,  I 7)  en alle Abraham-verhalen spelen  rond de verwerving  van  het  na-
geslacht. Ook de zegeningen van de patriarch over zijn zonen - deze merk-
waardige erflating en definitieve verdeling der toekomstige gebeurtenissen,
door de uitgesproken formule onherroepelijk bezegeld ! - bewegen  zich  gro-
(1)  Davy 0·c. Deuxilme partie blz. 87-88.
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tendeels rond vruchtbaarheid 'van schoot en borsten', van veld, wijnstok en
vee.

Bezien wij nu in deze cultuurvorm het symboliek denken, dan zal zich dit
hoofdzakelijk concentreren rond de patriarch, de familiegroep en de vrucht-
baarheid. De patriarch is niet een gewoon mens, maar tegelijk de incarnatie
van de familiegroep en de daarin levende waarden. De laatste worden dan
ook doorgegeven in de vorm van patriarchenverhalen, want de patriarch geldt
als onomstotelijke autoriteit, zowel wat de waarheden als wat het disciplinair
gezag betreft. De diepste waarde die hij uitdrukt is de familiegroep als
draagster van de familiecultuur. Deze wordt slechts in hem en door hem
ervaren. Hij is het centrale symbool: de schepper der vruchtbaarheid, de bron
van het geestesbezit. Van een practisch-empirisch denken, waarin de patriarch
slechts zou gezien worden als een disciplinaire autoriteit, een zuiver machts-
verschijnsel, is hier geen sprake. Wanneer hij dood is, wordt hij geplaatst bij
de huisgoden die de verbondenheid der familie met de onbekende en dus
mysterieuze, oorsprong der familie symboliseren. Zijn toekomstige plaats dEAr
moet hem ook reeds in het heden een bijzondere glans geven. Voor de
IsraElieten hebben de patriarchenverhalen waarschijnlijk de functie van de
huisgoden overgenomen, ofschoon hun oorsprong niet in een mysterieus ver-
leden ligt. Abrahams vader is wel bekend, maar de geschiedenis van het volk
begint bij Abrahams roeping door God, niet in een onbekende oertijd, maar
in een historisch en plaatselijk goed bekend milieu. Maar daardoor is Abraham
ook het symbool geworden van Israels geloof en trouw aan God. Heel het
land   dat zij bewonen,   is   dan   ook vol symbolen  van de patriarchen;   elke
bijzondere steen, elke put, elke plaatsnaam, alle omliggende volkeren worden
met de patriarchen in verband gezien en openbaren deze; zij herinneren steeds
aan de oorsprong van het volk en der families. Door deze sterke centralisatie
van het symboliek denken wordt ook de differentiatie van de verschillende
denkgebieden: godsdienstige, economische, wijsgerige, juridische waarden en
verbondenheden, verhinderd. Een eigenlijke wetgeving bestaat dan ook niet,
zij ligt nog embryonaal in de familietradities en de beslissingen van de pa-
triarch, die de familie organiseert. Onder deze rechtstradities neemt die der
vedetta of familiewraak een grote plaats in: elk onrecht van buiten aan een
der familieleden aangedaan, moet door elk lid dier familie die de kans krijgt,
gewroken worden. Het onrecht binnen de familie wordt door de patriarch
geoordeeld. Vooral voor het rechtswezen, dat binnen de familiegroep beperkt
blij ft,  moet de familie  in haar breedste zin genomen worden: al diegenen  en
al  datgene wat onder de jurisdictie  van de patriarch valt: vrouw, kinderen,
vrijgelatenen, slaven, cliEnten, vee, land, installaties (putten) en roerende
goederen. Naar buiten verschijnen zij als koningen van een stad of huns
gelijken. Zo kon Abraham met 3 I8 weerbare mannen 'die in zijn huis geboren
waren', samen met andere, reeds verslagen koningen, de strijd aanbinden
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tegen de legers van vier grote koningen van zijn tijd, waaronder de bekende
Hammurapi en deze zelfs verslaan (Gen.  I4).

Het is wellicht uit dergelijke feiten, dat men geconcludeerd heeft tot het ontstaan van de
staat  uit het patriarchaat;  een  vrij vaak aangehangen hypothese.  Al  kan men erkennen
dat de patriarchen een ongeveer gelijke juridische macht als het staatshoofd bezaten,
toch is deze stelling zeer onwaarschijnlijk. Het koningschap, zoals dit het eerst verschijnt
in de theocratieEn, is een symbool van de stadsgod, de patriarch is het symbool van de
familie en nergens vindt men sporen dat de familie vergoddelijkt wordt; het totemisme,
waarin de stam een min of meer religieus cachet krijgt, is dan reeds lang overwonnen.
Ten tweede heerst in het familieverband het gemeenzaamheidsverschijnsel en directe
ervaring van elkaar, in het theocratisch rijk het massaverschijnsel. Ten derde splitst het
patriarchaal verband telkens bij de dood, het koningschap echter is onsplitsbaar. Het
koningschap schijnt  dus geen rechtlijnige uitgroei  van het patriarchaat; het schijnt
veeleer een gevolg te zijn van onderwering van aan-de-familie-vreemde elementen,
die niet als eigen slaven geincorporeerd werden of niet in het hiEIarchisch verband
opgenomen werden, hetzij deze onderwerping geschiedde met economische middelen
(zie  Gen. 47), hetzij door verovering. Er ontstaat  dan in de onderworpenen cen ander
symbolisch zicht op de koning, dan in het patriarchaat op de paterfamilias.

Ook de morele regels der familiecultuur in deze phase zijn geheel betrokken
op  de  patriarch  en de familie: gehoorzaamheid en vruchtbaarheid  zijn  de
grote morele waarden. In de Bijbel zijn zij tevens religieuze waarden. In de
franse sociologie is bij de ontwikkeling der clan en de regels der exogamie
zeker een overdreven plaats toegekend aan de invloed der bloedschande, maar
zelfs de Bijbel doet vermoeden dat in geval van een conflict tussen de waarde
van een nageslacht en de eerbied voor het geslachtelijke binnen de familie,
de vruchtbaarheid voorgaat  (zie Gen.  I 9,30-37) ·   1) De grootste  eer die
een vrouw te beurt kan vallen, is een groot aantal kinderen; onvruchtbaarheid
is voor haar een schande. Groei van de kudden en overvloedige opbrengst
van het land zijn een teken van zegen. Vruchtbaarheid is een der hoogste
waarden, omdat zij symbool is van de welwillendheid van God; medewerking
aan de vruchtbaarheid trekt zegen af.
Hoe centraal de patriarch staat, blijkt ook uit het religieus denken. De eigen
cultus van de patriarchenfamilie is die der huisgoden, penaten, de gestorven
patriarchen. De mythen uit het clan-tijdvak en de heldenverhalen uit het
agnatentijdvak blijven voortbestaan, zij worden steeds doorverteld en zullen
zelfs een taaier leven hebben dan de penatencultus. Zij stempelen echter niet
het religieus denken in het patriarchentijdvak, zij zijn meer sociale-, groeps-
symbolen geworden, dan openbaringen van een religieuze werkelijkheid:  in
de mythologie zijn de mythologische figuren niet meer gans en al anders
dan de sterfelijke mens. De voorvaders, tot huisgoden verheven, zijn echter de

(1)  Men moet hierbij aanmerken dat de bloedschande tussen Lot en zijn dochter buiten
de kring van de Openbaring ligt en dat, hoewel geen expresse veroordeling over hun
gedragswijze wordt uitgesproken, de strekking van het verhaal toch schijnt te zijn Moab
en Ammon in een ongunstig daglicht te stellen.
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mysterieuze bestaansgrond van de familie. In de Bijbel zijn zij echter niet
vergoddelijkt, ofschoon de patriarchenverhalen ook hier de kern van de Oud-
Testamentische godsdienst bevatten en daarbuiten niet gevat kunnen worden.
Ook hier zijn zij daarom centraal religieuze symbolen. Merkwaardig is wel,
dat in dit tijdvak de familie zelf nooit vergoddelijkt wordt, zoals de clan in
zijn totem. Ook de levende paterfamilias wordt dit niet, zoals de vorst van de
theocratische staat; hij is primair sociaal symbool. Het onderscheidend denken
dat natuur en het religieuze - de bovennatuur - van elkaar scheidt, blijkt
voortgang te maken.

O pmerkingen  over  de  Hellenistisch-Romeinse  cultuur
De Graeco-romeinse cultuurwereld is ongetwijfeld een der grootste tijdvakken
geweest van de wereldgeschiedenis. De werken die zij ons nagelaten heeft op
bijna alle terreinen des geestes - wijsbegeerte, litteratuur, plastische kunst,
recht, en zeker niet het minst in de godsdienst: het christendom, dat weI niet
uit deze cultuur stamt, maar daarin toch het milieu voor zijn opkomst en
verbreiding vond en daarvan zijn eerste gestalte verkreeg -, zijn weergaloos in
de geschiedenis der mensheid. Toch ontbreekt er een eigen maatschappelijk
structureel beginsel aan; reden waarom zij moeilijk onder de herhaalbare
cultuurwerelden onder te brengen is. Zij is haast te veel volkomen zichzelf om
tot een type te kunnen worden.
De Griekse cultuur is in stadsstaten gegroeid en ontwikkeld, maar zij wordt
daardoor niet gekenmerkt. Zij is ook daar volkomen universeel. De Romeinse
cultuur is uit een familiale cultuur gegroeid, tot een stadscultuur, later tot een
landscultuur uitgegroeid, om zelfs enige tijd de schijn van een theocratisch
rijk aan te nemen. Maar al deze stadia hebben het wezen van de Romeinse
cultuur niet beinvloed.
De heel bijzondere betekenis van deze glansperiode is gelegen in het feit dat
zij nieuwe waarde-opvattingen in de mensheid heeft geintroduceerd, die
nog altijd als criteria voor ware cultuur gelden, of minstens de boventijdelijke
zin van de Westerse cultuur uitmaken.
Van Hellas stamt het inzicht dat de menselijke waarde om zich zelfs wille
gezocht dienen te worden, afgezien van nut of stichting. Het ware, het goede
en het schone verdienen gedesinteresseerd gediend te worden. Geschiedenis
wordt niet meer vanuit paedagogisch oogpunt geschreven, maar in volkomen
objectiviteit. Het goede leven is een leven-in-deugd, waarvan de levens-
vreugde een consequentie is. Het theater is een publieke dienst, geen ver-
pozing of vrije-tijdsbesteding. Waarde is hier niet datgene wat subjectief het
leven zin geeft, maar wat objectief de mens vervolmaakt.
Van Rome stamt het inzicht dat maatschappelijke harmonie, orde en even-
wicht een waarde zijn. De rechtsidee: het evenwichtig afgrenzen van alle
belangen, publieke en private, wordt krachtig, omdat zij niet allereerst een
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machtsfactor, maar een zedelijke factor is, want - hier blijkt de familiale
cultuur door te werken - zij is geworteld in de zeden der vaderen.
Van Jerusalem stamt een volkomen nieuw en geopenbaard inzicht, dat noch-
tans tot een groot cultuurbezit is geworden: de Joods-christelijke openbaring:
dat  God ons heeft gewild  tot zijn kinderen;   dat Hij hiervoor  zelf  is  mens
geworden, gelijk aan ons om ons tot zijn sfeer te verheffen;  dat dit pure barm-
hartigheid, genade, is;  dat wij dus geroepen zijn tot een hemel bij  God en een
universele broederschap op aarde;   dat deze universele broederschap   geen
cultuurgrenzen meer  kent: geen Griek en barbaar meer, geen besnedenen  en
onbesnedenen, en welke eveneens in onderlinge barmhartigheid te beleven is.
Uit de onderlinge doordringing van de Griekse, Romeinse en Christelijke
waarderingen is nog een nieuwe waardering gegroeid, ofschoon deze pas
later, bij de herbloei van die waarderingen in de Renaissance tot vol bewust-
zijn is gekomen: de waarde  van de persoonlijkheid.  Het  is het besef  dat  de
waarde van de menselijke natuur, haar uitzonderlijke positie onder alle we-
zens, met haar onbegrensde mogelijkheden aan waarde-integratie, toekomt
aan iedere mens afzonderlijk; dat iedere persoon een, wel niet onafhankelijke,
maar wel volkomen zelfstandige vertegenwoordiger van de menselijke natuur
is; dat derhalve iedere persoon wezenlijk onschendbaar is, liefde en eerbied
waardig is. De persoon is niet zonder meer een mens, hij is een onherhaalbare
mens, die om zichzelfswille bestaat en zowel voor zichzelf als voor anderen een
doel is.
Het moge zijn dat misschien velen niets meer weten van Hellas, Rome of
Jerusalem; deze waarden zijn echter  tot in het onderbewustzijn van  de Wes-
terse mensheid doorgedrongen. De culturen hebben na dit tijdvak hun wentel-
gang voortgezet; deze waarde-opvattingen hebben hun ups en downs gekend;
de symbolen waarin zij werden uitgedrukt waren vaak andere, telkens werden
er nieuwe geboren, werden zij sterk doorleefd, raakten versleten en stierven
af ; maar tot op heden vindt de mensheid daar de bronnen van de waarden die
het menselijk leven een duurzame en volkomen eigen zin geven.

4. Symboliek denken in het middeleeuws-christelijk denken
Terwijl de Romeinse cultuurwereld bijna ineens de sprong gemaakt heeft
van een familiale cultuurvorm naar de rationalistisch-utilitaristische vorm,
zulks vanwege de concurrentie met andere steden en streken en haar verove-
ringszucht, heeft de germaanse wereld daartussen een andere phase gekend,
aangeduid als de Middeleeuwen. Deze tijd is echter vrij moeilijk ontwarbaar,
omdat er drie maatschappelijke structuren dooreenlopen, die nochtans een
historisch geheel vormen: de feodale structuur, de democratische stadsstruc-
tuur gebaseerd op de ambachten en de kerkelijke structuur, die zeer diep de
eerste twee infiltreerde.
Het lijkt ons belangrijk hier allereerst het feodalisme te extrapoleren, omdat
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dit een vorm is die op veel gebieden, zelfs andere dan politieke, herhaalbaar
is. Haar wezen is een grote decentralisatie van macht en gezag, en wel - dit
ter onderscheiding van ambtenarij - een decentralisatie van het volle gezag
en niet van een of andere functie, b.v. de uitvoerende, alleen. De lagere gezags-
organen zijn voornamelijk door trouw aan de hogere en aan het hoogste gezag
gebonden; dit oefent weer nooit een rechtstreekse invloed  op de onderdanen
uit, maar altijd via de lagere organen, die van hun gezagsuitoefening leven.
Het schijnt ons aan het feodaal stelsel bijkomstig of dit gezag door de onder-
danen als een weldaad en een bescherming wordt ervaren of als een druk en
een bedreiging; dit hangt veel  meer  af van  de  aard van verbondenheid tussen
het spontane collectieve leven en deze superstructuur. Waar een land terri-
toriaal nog sterk gedifferentieerd is in onderscheiden delen, zal het dicht bij
het volk staand laagste orgaan gemakkelijk als een eigen plaatselijk gezag van
bescherming en leiding worden aanvaard. Waar een band tot een sterke spon-
tane eenheid is gegroeid, zal de verscheidenheid der gehiErarchiseerde gezags-

dragers gevoeld worden als een oneconomische last, daar de diensten als ver-
dediging, leiding en de z.g. publieke diensten toch centraal moeten geschieden.
Zo is in Europa het feodale stelsel dan ook tot een voze adel geworden.

Het schijnt ons mogelijk dat er ook een gedeeltelijk feodalisme kan bestaan, b.v. in het
economisch leven. Men denke aan een centraal geleide economie met plenipotentiairs
voor bedrijfsgroepen en een soort 'Verwalter' in de ondernemingen, die verknocht aan de
centrale leiding, toch een volledige eigen zeggingsmacht zouden hebben. M.a.w. het
feodalisme lijkt ons niet gebonden aan de met eerbied vervulde gezagsopvatting der
christelijke middeleeuwen, maar kan evenzeer bestaan in een utilitaristische gezags-
opvatting van een socialistisch heden.

Het eigenlijk effect van het feodalisme op het denken lijkt dan ook geen ander
te zijn, dan het effect van het feit dat het systeem het volle gezag zeer dicht
bij de mensen brengt, dat dit gezag derhalve meer direct ervaren wordt, dan
wanneer dit geheel centraal samengetrokken is; in welk laatste geval het gezag
meer en meer als een zaak wordt opgevat, veel minder persoonlijk aanspreekt.
In een feodaal stelsel wordt de lagere gezagsdrager zowel gezien als symbool
van de eigen beperkte territoriale groep, of de beperkte functionele groep, als
van het gehele volk, of b.v. de gehele economische gemeenschap, omdat hij
tevens symbool is van het centraal gezag. Een ambtenaar van een gecentrali-
seerd bestuurssysteem is daarentegen uitsluitend vertegenwoordiger van het
centraal gezag. Het is natuurlijk niet onmogelijk dat de lagere gezagsdrager
zichzelf allereerst kent als vertegenwoordiger der kleine groep en slechts secun-
dair als vertegenwoordiger van het centraal gezag; evenals het omgekeerde
het geval kan zijn. Het ideaal van het feodalisme is deze tweevoudige symbo-
liek in evenwicht te houden. Het is wel waarschijnlijk, maar niet per se nood-
zakelijk, dat deze symbolieke zelfkennis van de lagere gezagsdrager samenvalt
met de opvatting en de houding der groep die hem onderworpen is. Er kunnen
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geestesstromingen in het volk ontstaan die hem primair aanwijzen als symbool
van het centraal gezag, terwijl hijzelf allereerst plaatselijk bestuurder wil zijn.
Dit deed zich min of meer voor in de eeuw voor de Franse revolutie in Frankrijk zelf,
met de oude adel. Het tegengestelde doet zich momenteel te onzent voor met de figuur
van de Commissaris van de Koning in de provincies, bedoeld als uitsluitend vertegen-
woordiger van het centraal bestuur, die echter meer en meer - tenminste in sommige
provincies  -  het symbool wordt  van het eigen goede  van de provincie; deze figuur
tendeert naar een nieuwe feodale figuur - niet juridisch, maar sociologisch.

Ook het centraal bestuur ziet de zaken anders in een feodaal stelsel dan in een
gecentraliseerde maatschappij. In de laatste is het geneigd het volk veel meer
als een gelijke menigte te beschouwen, omdat zijn territoriale, functionele en
geestesdifferentiatie niet symbolisch tot uiting komt; in het feodaal stelsel ziet
het centraal bestuur de maatschappij als een soort schaakbord met allerhande
stukken,  die de sociale differentiatie symboliseren; zijn zeggenschap reikt niet
verder dan deze stukken, welke zich echter zelf bewust zijn nog andere dan
de centrale belangen te representeren. Het is dus onmogelijk dat zijn wil of
gril zonder meer wet is. Hij zal moeten 'schaken', en daarbij gebonden zijn
aan de eigen wettelijkheid van elk der stukken, die bovendien een eigen spel
spelen. Worden bovendien de lagere gezagsorganen erfrechtelijk aan een
familie gebonden, dan verbleekt het centrale beleid vrijwel tot een formaliteit.
De niet-erfelijkheid van de lagere gezagsposten is een levensvoorwaarde voor
het voortbestaan van het feodalisme als stelsel, zodat de lagere gezagsorganen
hun gezag altijd blijven aanvoelen als een geleend gezag en in het centrale
orgaan zelf weer de bron van alle gezag erkennen, het symbool van hun eigen
gezag, dat zij in naam van de souverein uitoefenen.

De middeleeuwen kenden  nog een ander structuurelement:   de u ie gilden-
steden. Zij typeren zich als gesloten naar de staats- of feodale macht, open
voor elkaar; zij zijn innerlijk gestructureerd naar hun economische werkzaam-
heid, naar buiten  door hun handel.(1) De geslotenheid naar de zijde van  de
staatsmacht concentreert zich rond de vrijheidsrechten, die het symbool wor-
den van haar relatieve onafhankelijkheid. Terwijl in het feodaal stelsel ook de
laagste organen de volheid van de - zij het geleende-macht bezitten, weten
de steden inbreuk te maken op deze machtsvolheid en een gedeelte van hun
leven aan het feodaal gezag te onttrekken. Deze 'vrijheden des volks' zijn niet
alleen een voldoening voor een groeiend persoonlijkheidsbewustzijn, maar ook
en evenzeer teken van eigen macht en grootheid. De staatsgezagdragers moe-
ten met 'beden' tot de steden komen, meestal om gelden, waartegenover deze
zich weer een stukje van de souvereiniteit bedingen. De vrijheden zijn dus
(1) Voor de economische typering der Middelecuwse stad, zie Lilhrs, Burgerlijk en
socialistisch denken,  biz.   I 9  en  vlg;  waar  hij de mening van Sombart c.s. afwijst  voor
die van Pirenne. Eveneens:  P. J. Bouman, Van Renaissance tot Wereldoorlog, Amster-
dam 1938, blz. I 9-22.
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hoofdzakelijk symbool van zelfstandigheid en grootheid der eigen groep:
de stad.

Dit is zelfs een nieuw idee in het christelijk Europa: vrijheid als bevrijding van gezags-
invloed, of positief: als zelfbestemming.   In het christendom was vrijheid   tot  dan   toe
als bevrijding uit de eigen bepaaldheid door het vlees en de stof of uit de dwang van
kwade machten begrepen, nooit als een vroheidsbereik buiten de politieke gezagssfeer.

Een dergelijke nieuwe geestesstroming uit zich als altijd in een zeer levendige
nieuwe symboliek: de vrijheidsrechten vastgelegd in charters en beden,   in
'vorstelijke' stedelijke gebouwen: raadhuizen, hallen en steeds majestueuzer
kathedralen, in even vorstelijke klederdrachten gelijk aan die der feodale
hoven, in een eigen stedelijke kunst, de kunst, welke tot dan toe evenzeer aan
de vorstelijke hoven was verbonden. Dit alles beleefd als symbolen van de
stedelijke trots en toch echt genoeg om niet protserig te worden. Het was
immers voor het eerst dat het volk zichzelf bestuurde en in staat was zonder
vorsten een grote weIvaart te realiseren.
In het economisch leven vindt de zelfstandige stad dan ook een van zijn
centrale waarden; hierdoor vooral voelen de burgers zich zelfstandig:  door de
economische welvaart kunnen zij hun vrijheden kopen en zelfstandig onder-
een handel drijven. Het is echter geen individualistische economie, maar
blijft gericht op de collectieve welvaart der stad. Op hun economische pro-
ductie is dan ook de stadsstructuur gebouwd: de gilden. Deze organisatie naar
producenten ontaardt echter niet in een bevoordeling der producerenden.
De stadstrots was groot genoeg om zeer veel tijd aan de stadsbouw te besteden,
die niet gehonoreerd werd: het bouwen van raadhuizen, kathedralen of eigen
gildehuizen; deze werden immers buiten de ruilverhoudingen voortgebracht.
Er is concurrentie zowel tussen de steden als tussen de gilden, maar deze ligt
meer in het vlak van de eer, waarvan de welvaart slechts een symbool is. Er
is  dan ook weinig concurrentie tussen de gildebroeders: hier overheerst  de
solidariteit; even weinig tussen de gilden van dezelfde stad, wanneer  het  een
naijver met andere steden geldt, en tussen de steden in hun verhouding tegen-
over de vorsten. - Het is dus juist het symbolisch zicht op de welvaart, - als
uitdrukking van de eigen stadsgroep tegenover andere steden, de welvaart
als demonstratief symbool, meer dan als directe voldoening van materitle
behoeften,  -  die het economisch leven sterk gestimuleerd heeft; juist  als  in
onze tijd het individu zijn welvaart dikwijls opbouwt als demonstratie van
zijn kunnen, van zijn persoonlijkheid.
De typische gildengebondenheid dezer vrije steden heeft ook haar direct effect
op het kennen van de ander. Terwijl er binnen het gildenverband een sterke
gemeenzaamheid heerst, steeds gevoed in gezamenlijke godsdienstoefeningen
en feesten, en men elkaar daarin derhalve onmiddellijk ervaart en niet sym-
bolisch kent, kent men de ander uit een ander gildeverband primair als lid
van dit gilde en niet rechtstreeks, kent men hem derhalve symbolisch. Hij
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wordt geinterpreteerd te zijn, wat men het gilde denkt te zijn. Dit te meer daar
dit functionele verband zeer vaak samenviel met een locaal verband:  de wijk
waarin men woonde; leerlooiers, wevers, kantwerkers woonden vaak bijeen.
Tussen de gilden onderling heerste wel gemeenschapszin, gevoed door de
stad, geen gemeenzaamheid. Binnen het gilde waren er nochtans meesters,
gezellen en leerlingen. De gezellen en leerlingen vormden geen eigen ver-
banden, maar waren verbonden aan het huis van de meester. Hierbinnen
heerste een verzwakte patriarchale verhouding, verzwakt vooral voor de ge-
zellen, die in de toekomst ook meester konden worden. Voor hen, maar vooral
voor de leerlingen, was de meester op de eerste plaats paterfamilias en vol-
waardig lid van het democratische gilde. Zij kenden hem dus symbolisch: zijn
persoon werd gekend door deze kwaliteiten.

Men zou nochtans de middeleeuwse maatschappij slecht begrijpen wanneer
men  haar  zag  als een tweevoudige naast elkaar werkende structuur;  het
feodalisme en de vrije steden. Er was een derde element dat alles samenbond:
het christelijk getoof dat de kerk leerde, en daarmee de kerk zelf, als organisa-
tie, die overal in doordrong. De kerk bezette via haar functionarissen tal van
posten   in het feodale stelsel,   zij   had   in de steden haar kapittels: essentiEle
onderdelen van de middeleeuwse stad, die hun rijk versierde koren hadden
in de kathedralen en daarnaast hun kloosterhuis bewoonden; de kapittels die
ook het geloof preekten aan de stedelingen. Het geloof vormde de achtergrond
van heel hun denken, het leerde hun de zin van het leven. Het hechtte alles
aan God: alle recht was tenslotte een derivatie van God, de Eeuwige  Wet,
alle gezag was een participatie aan de goddelijke Voorzienigheid, alle tech-
niek een participatie aan Gods scheppingsmacht, alle wijsheid en kennis een
afstraling van Gods wijsheid. De bron van alle kennis was de Bijbel, de traditie
der Kerk, de legenden der heiligen, de preek van de domheer, maar toch ook
het zelfvorsend verstand binnen het kader van wat de kerk leerde. Het ver-
klarend denken is wezenlijk anders dan de mythe; bij de mythe ontsnapt de
inhoud aan redelijke controle en wordt elke andere wijze van kennen uit-
gesloten. Het verstand speelt hier echter zijn eigen rol, maar is toch ook weer
geen rationele of critische contr6le op het geloof. Het geloof laat andere ken-
wijzen toe, maar verbindt deze tevens aan zich en houdt ze binnen een eigen
aan het geloof ondergeschikt, kader; het positief recht is geen openbaring,
evenmin als techniek en menselijke wijsheid, maar het staat weI onder de be-
heersing en de contr6le van de Openbaring, waarin onomstotelijk geloofd
wordt; meer nog: als deelname aan de Eeuwige Wet, de goddelijke Providen-
tie, enz. worden recht, techniek en menselijke wijsheid een symbool van God.
Dit doortrekt heel het leven met een religieuze sfeer, in veel hoger mate nog
dan in de theocratische maatschappij alles doortrokken is van de God-koning.
De God van het Christendom is immers alomtegenwoordig op onzichtbare
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wijze, maar openbaart zich als Schepper en Verlosser in alle dingen;  Hij  is op
bijzondere wijze weer aanwezig in het kerkelijk gezag, waardoor God zijn
heiligende invloed tot de mensen doet komen, Hij is als de lijdende Jezus
aanwezig in armen en zieken, Hij is op sacramentele wijze aanwezig in de
kerk als de verheerlijkte God-mens. Christus, God-mens, is voor de christen
het  grondsymbool van heel zijn levenswijze: alles  wat  God is, openbaart  Hij
in de mensengestalte van Jezus, deze is in zijn Woord en Evangelie het intel-
lectueel symbool; tevens een participatief symbool omdat alle goddelijke
waarheid en leven door Hem tot ons komt en alles van de mens door Hem
tot God gaat; emotioneel symbool dat onze liefde wekt en aantrekt; volon-
tatief symbool, dat de wet en regels stelt en de kracht schenkt naar Zijn wet
te leven. Het bewustzijn dat er tussen de mens Jezus - het symbool - en
God - de gesymboliseerde - geen afstand is, maar zij 66n en dezelfde persoon
zijn, het bewustzijn dat de Christenkerk bezield wordt door Christus' Geest,
dat de verheerlijkte Christus in hun kerken leeft, en Hij de functies van God:
wetgeving, bestier vervult, als Logos alle ideeEn en waarden in zich vervat, dat
het kwaad, de zonde Hem aangedaan en door Hem weer vergeven worden -
dit alles tezamen genomen is de samenvattende achtergrond van het middel-
eeuws denken en zet het vol symboliek.
Maar vanzelfsprekend leefde deze totale Christus-beschouwing primair in
de kernen, in de religieuze haarden, vooral onder de begeesterden, waar het
symbolieke denken primitief van aard kon worden, en de overtuigden. Hun
getal was echter naar plaats en tijd verschillend van sterkte; tot de buitenste
kring van meelopers behoorden allen - behalve de Joden en de ketters, die
dan ook uit de samenleving werden gestoten -, maar het getal van buitenste
losse aanhangers kon soms zeer groot zijn. En bij hen werden deze symbolen
stereotiepen, die weinig of geen verbinding meer legden met de bovenzinne-
lijke wereld. Lang niet altijd vielen de religieuze kernen samen met de leden
van de kerkelijke HiErarchie - er heeft soms een felle oppositie tussen beide
bestaan - maar ook dan gebruikten de leden der hiErarchie die mentaal tot
de periferie behoorden, de symbolen van de religieuze kernen. Het kwam even-
eens voor dat er aan de periferie van deze religieuze wereld nog voorstellingen
leefden  uit het vroegere heidendom; meeral  werd  dan  de daar levende  sym-
boliek gekerstend om deze mensen via hun gewende symbolen tot de christe-
lijke voorstellingen te brengen. Zulks geschiedde heel veel met de feesten -
altijd de taaiste resten uit een afstervende mentale stroming.
Het is voor ieder wel duidelijk dat de verbinding van dit christelijk denken met de
feodale en stedenstructuur een historische  is ;  dat dit christelijk denken  de vrij tegen-

gestelde hierarchische gezagsstructuur en democratische structuur gelijktijdig wist te
doordringen,  dus  daar  niet in opging  en  er zich later  dan  ook  van  los  wist te maken;
dat het tot in onze tijd volop voortleeft. Wat het christendom echter verloren heeft,
is ziel te zijn van de burgerlijke maatschappij. Dit ligt o.i. niet aan deze maatschappelijke
structuren, alsof feodalisme en vrije stedenregiem met een zekere noodzaak dit christelijk
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of religieus denken opeist. De oorzaak ervan is veeleer te zoeken in de veranderingen
der geestesstromingen, die op hun beurt de instituties hebben gewijzigd.

5. Het symboliek denken in het rationatisme
Tijdens de hoogbloei der Middeleeuwen, in de XIIIde eeuw, werd er onder
leiding van St. Thomas van Aquino een duidelijke distinctie ingevoerd tussen
geloof en weten, tussen natuur en bovennatuur. Ofschoon de natuur en het
weten aan het geloof als norm en aan de bovennatuur als doel bleven ge-
bonden, werd hiermee toch de natuur tot een zelfstandig wetensdomein ge-
proclameerd, niet meer uitsluitend een symbool van het bovennatuurlijke.
Dit onderscheid en deze verzelfstandiging van het natuurlijke gaat haast van-
zelf uitgroeien tot een scheiding. NA de scheiding wordt het geloof steeds
meer op de achtergrond van het denken gedrongen, komt het natuurlijke en
de ratio als hEt kenmiddel en als d6 norm op de voorgrond, totdat zelfs het
geloof getest gaat worden op de redelijkheid, derhalve door 66n groep hierom
aanvaard wordt, door een andere groep opzij gezet. Slechts klein blijft het
getal van hen die het geloof om het geloof aanvaarden en hoogstens enig
genoegen vinden in de innerlijke redelijkheid van de geloofsinhoud.
Zoekt men naar een historisch tijdvak waarin het rationalisme overheerst, dan kan men
de tijd aanwijzen van de franse encyclopedisten en het verlichte despotisme. Maar
wellicht benadert men de waarheid dichter als men zegt, dat het leefde in die kringen
en waar deze kringen de toon aangaven. Reeds met de reformatie ontstaat de toestand
in Europa dat de diepere geestesstromingen niet meer tot integratie geraken, dat men
dus meer met 'totaal-culturen' dan met gehele 'cultuurwerelden' te doen krijgt, om met
Sorokin te spreken. Men constateert dat oudere geestesstromingen in bepaalde kringen
(kernen met hun aanhang) blijven voortleven, b.v. in theologische kringen, sommige
zelfs aan de oude levensvormen blijven vasthouden, zoals het traditionalisme en de
romantiek, terwijl nieuwe geestesstromingen reeds opkomen, v66r de overheersende
goed en wel haar hoogtepunt heeft bereikt. Sommigen zullen deze pluriformiteit een
teken van geestesrijkdom en -vitaliteit noemen, anderen een innerlijke verscheurdheid;
66n ding is echter ook voor de niet-waarderende socioloog zeker: dat de contradictie in
het hart zelf van de nieuw-europese cultuur steekt en dat men slechts vanuit dit - in de
cultuurgeschiedenis zeldzame - feit het concrete leven van wat men noemt: de moderne
europese geest kan verklaren.

Wij kunnen dus ook het rationalisme het best in zijn eigen kringen nagaan.
Het karakteristieke van het rationalistisch denken is het absolute geloof dat
verstand en wetenschap principieel in staat is alle theoretische en practische
vraagstukken op te lossen, en daarmee verbonden: het geloof in de vooruit-
gang, die zelf weer geacht wordt te bestaan in een steeds grotere pragmatische
kennis. De norm van het handelen ligt in de rede zelf en in de rede alleen. Men
ontwerpt b.v. met de pure rede een natuurrechtsleer (Thomasius en Wolff),
waarin men meent langs zuiver deductieve weg, los van elke historische of
sociologische realiteit, een boventijdelijk gedetailleerd rechtssysteem te kun-
nen vaststellen.
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Overigens zijn er aanmerkelijke verschillen in de Frans-wijsgerige kringen en
de kringen van het verlicht despotisme. In Frankrijk vindt men op basis van
het deisme ook het geloof aan de intrinsieke redelijkheid van de spontane
krachten  in de wereld  en  in de maatschappij. Vandaar  dat  men  hier  ook  een
geprononceerd individualisme aantreft; de eis tot vrij verloop der individuele
krachten tot verkrijging van een maatschappelijke harmonie. In Engeland
wordt deze eis minder op het deisme dan op een empirische grondslag gesteld
(Hume, Adam Smith). In de kringen van het verlicht despotisme gelooft men
minder in de intrinsieke redelijkheid van het gebeuren, dan in de redelijkheid
der 'verlichten', zodat, wanneer deze verlichten geincorporeerd gedacht wor-
den in het staatsorganisme, men hier eerder neigt naar een centrale controle,
ja, uiteindelijk naar de gedachte van 'planning' door 'managers'.
Op vormgevend sociaal gebied neemt voor beide kringen de staat een centrale,
zo niet de enige plaats in. De staat wordt immers gezien als een zuiver rationeel
apparaat, ofwel ter garandering van de individuele vrijheid, soms met als
positieve taak de bevrijding der individuen (in het Franse liberalisme), ofwel
ter verzorging en opvoeding van de individuen  (in het verlicht despotisme).
Zo blijven er dus slechts twee maatschappelijke grootheden over: staat en indi-
vidu, en gaat men over tot het afschaffen van de andere functionele super-
structuren en het onder directe contr6le brengen van de lagere territoriale
superstructuren. De staat verschijnt immers als incarnatie van de redelijkheid.
Daarom wordt ook alle recht staatsrecht en alle andere rechtsverschijnselen
worden  6f niet gezien 6f zelfs afgeschaft: het recht  zelf is niet langer  de  idee
der gerechtigheid of de rechtswaarde zoals zij leeft in de maatschappelijke
werkelijkheid, maar het recht ligt in de rechtsregel, zoals de rede haar stelt
en de staat haar als geincarneerde redelijkheid formuleert, en hierin alleen.
Het mag verwondering wekken, dat het geloof aan de innerlijke redelijkheid
van het maatschappelijk gebeuren geen aanleiding werd tot een veelzijdige

ontplooiing van het spontane sociale leven in een grote differentiatie van
sociale verbanden met een minstens even grote autonomie als het individu
genoot; maar het is waarschijnlijk weer de rationaliteitsgedachte geweest,  die
inzag dat dit spontane leven niet rationeel centraal te overzien en te beheersen

was, welke dit verhinderde. Men zag trouwens bijna uitsluitend de super-
structuren die als organisatievorm een veel grotere rationele en artificiEle
inslag hebben dan het spontane groepsleven, waarvan men veeleer de 'irratio-
nele elementen' vreesde. Deze blik was zo eenzijdig en zo algemeen dat de
latere sociologie slechts met grote moeite de sociale werkelijkheid onder deze
structuren terug heeft kunnen vinden. Het algemene vrijheidsideaal, dat ont-
stond als gevolg van het geloof aan de innerlijke redelijkheid der spontane
krachten, gold dan ook niet of uiterst zwak voor het spontane sociale leven
en leidde derhalve tot individualisme en onderdrukking van de zwakkere door
de sterkere.



Makrosociologie van het symboliek denken 261

Wanneer wij nu het symboliek denken in het rationalisme willen nagaan,
stoten wij op een grote moeilijkheid. De voorgaande makroculturen werden
minstens even sterk bepaald door makrostructuren als door een eigen menta-
liteit, een eigen denkwijze. Hier echter ligt het typerende element in de ratio-
nalistische denkwijze alleen, want een sterke, centrale, overheersende staat is
in meerdere makroculturen mogelijk; zowel  in een theocratische  als  in  een
fascistische maatschappij, als in een rationalistische. Hier, in de rationalis-
tische maatschappij, moeten dus twee denkwijzen met elkaar vergeleken wor-
den: de symbolieke  met de rationalistische.
Het rationalisme leidt tot zeer weinig zakensymboliek. Een enkele keer, vooral
wanneer het gewone volk zich van dit ideaal der rede meester maakt, mag
men een balletdanseres van de Opera als godin der rede ten auter hebben
verheven - wij zien dan zowaar weer het primitief symbolisch denken ver-
schunen, hetgeen wel het meest met het rationalisme strijdt -. Zo iets werd
dan ook door de echte rationalisten als irrationeel afgewezen. Wel is de rede-
lijkheid zelf de hoogste waarde, die alle andere waarden domineert en in deze
waardeschaal het ideaal van het mens-zijn uitdrukt. Deze diepste waarde
vindt haar symbolen vooral in de vooruitgang der wetenschap, der techniek,
en der welvaart; zodat deze ontwikkeling zelf sterk symboliek gekend wordt,
vooral door buitenstaanders. De wetenschappelijke, technische en economi-
sche kringen ervaren eerder direct de redelijkheid in hun vooruitgang. - Het
grootste kwaad  is de irrationaliteit; alles wat irrationeel geacht wordt, wordt
daarom geminacht of verworpen. Het christelijk geloof wordt symboliek ge-
kend als domhouden van het volk, kerk en clerus als vijanden van de bescha-
ving, de christelijke Middeleeuwen als de duistere Middeleeuwen, het gewone
volk als de achterlijken, ongeletterden, onbeschaafden. Dit volk, dat wij nu
symboliek zien als de slachtoffers van het kapitalisme en dat sommigen met
medelijden vervult, werd toen als een waardeloze menigte gezien, omdat
het geen drager  was  van de menselijkheidswaarde: de redelijkheid.  Het  zou
interessant zijn na te gaan hoe dit volk toen de ontwikkelden zagen -
misschien  met zeer grote eerbied  -  en  hoe  het  zich »If beoordeelde:  als
armen, of als uitgebuiten, of als onwetenden, voor wie het normaal was ten
achter te staan.
Het blijkt intussen dat het rationalisme vooral in de negatieve afwijzing
van het 'niet-verlichte', wederom bijna primitief-symbolisch denkt; critiek-
loos bepaalde groepen en tijden duidt en wel zonder enig perspectief: het
volk is dom, de clerg6 is vijand der beschaving, de Middeleeuwen zijn bar-
barendom.
In positieve richting heeft het echter veel symboliek uitgehold en gedood, om-
dat de band tussen teken en diepere zin of psychische achtergrond vaak niet
rationeel te beredeneren was. Waarschijnlijk voelde men aan dat deze band
eerder emotioneel dan rationeel gelegd was (geen associatie is levendiger dan
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gevoels-, stemmingsassociaties) en dus achterlijk was. Er is trouwens in het
symbolieke denken als zodanig iets, waarbij elk rationalisme zich onbehaaglijk
gevoelt:  het  feit  dat het symbool een diepere of verborgen zin uitlevert  en
tegelijk verborgen houdt. Het zijn geen 'id6es claires et distinctes' !
Het rationalisme heeft daarmee echter wel, en het meest van al, de begrippen-
symboliek bevorderd. De wetenschappen bloeien en differentieren. Ook op
de terreinen die tot nu toe alleen door het pragmatisch denken beheerst

werden,  komt de wetenschap centraal te staan: de medicijnen, de techniek,
de economie, het recht, in veel mindere mate evenwel in de kunst en in de
sociale politiek, nog bijna geheel niet in de nationale en internationale politiek.
Deze wetenschappen zijn er op uit de wetmatigheden en innerlijke rationali-
teit van het wetensgebied op te sporen (verklarende wetenschap), of de zin
van het gebeuren - dat alleen geldt voor het menselijk handelen - te ont-
dekken (begrijpende wetenschap). Hiertoe moeten allerhande begrippen-
apparaten ontworpen worden: systemen van meestal gewone woorden,   die
in dit systeem heenwijzen naar de verborgen wet of rationaliteit of de diepere
zin. Er ontstaat voor iedere wetenschap een eigen taal, een symbolenstelsel,
want het ontworpen of gekozen woord krijgt een diepere zin, welke telkens

opnieuw door dit woord benaderd wordt, ofschoon men weinig oog heeft voor
het  barriBre-karakter,   dat elk kunstmatig begrippensysteem behoudt;   men
meent er de volle realiteit direct mee te grijpen. Aldus geeft dit rationalisme
aanleiding tot een sterke intellectuele symboliek, waaruit men elk emotioneel
of volontatief karakter angstvallig wil weren. Dit wil echter niet zeggen dat
wanneer deze wetenschappen zelf als symbool van het rationalisme worden
gekend, zij niet kunnen delen in het emotionele karakter dat het rationalisme
zelf omgeeft. Men denke hier slechts aan een technisch woord als 'bijbel-
critiek', dat wellicht nog meer emotioneel geladen was voor voor- en tegen-
standers,   dan het woord 'vooruitgang' volontatief geladen  was !

6. Het symbolieke denken in de technocratie
Het rationele denken had de techniek tot volle en vrije ontplooiing laten
komen. Spoedig neemt deze in de open maatschappij - maar toch heen-
gaande langs veel min of meer gesloten cultuureilanden of -kringen -, een
steeds meer overheersende positie in, terwijl zij in haar uitingen slechts beperkt
wordt door de economische mogelijkheden tot kapitaalvorming, dat gein-
vesteerd kan worden in de blijvende technische productie- of consumptie-
goederen. De techniek is van symbool der rationaliteit tot een eigen waarde
geworden, soms zelfs tot de hoogste waarde.
Zoals wij boven zagen, blijft het eigenlijk technisch denken tot vrij kleine
groepen beperkt. De technocratie is echter m66r, zij brengt deze groepen in
de practische leiding over de maatschappij; zelfs de politiek volgt haar dan,
dient de technocraten en past zich bij hen aan. Haar effecten zijn echter ook
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dieper en dringen door in het geestesleven.(1) De bewondering van de voort-
schrijdende techniek voert tot bewondering voor de technische wetenschap,
die dan door de beoefenaars der andere wetenschappen wordt gezien als
oorzaak van de technische vooruitgang, hoewel zij er slechts voorwaarde voor
is. De bewondering voor deze wetenschap voert tot bewondering van haar
methode: de positieve, empirische, exacte methode; dit leidt tot overname
van deze methode in die andere wetenschappen. De z.g. natuurwetenschap-
pelijke methode wordt overal geintroduceerd, ook waar het eigen object een
andere methode eist. - In de technocratie is al het denken op het tastbaar
resultaat ingesteld. Hoewel technische wetenschap louter op het kennen alleen
gericht kan zijn, leidt de technocratie tot het waarderen van deze wetenschap
op haar practisch nut, op het technisch resultaat, dat samenvalt met het ge-
wenste resultaat en niet verder genormeerd wordt. Ook deze utilitaristische
instelling dijt over de andere wetenschappen uit.
De denksoort, die zich in een technocratie aldus vanuit de technische groepen
over de wetenschappelijke groepen uitbreidt, wordt tenslotte, via de bredere
aanhang dezer groepen, via de houding van pers en populaire lectuur, de
instelling van de grote menigte.
Een van de markantste gevolgen hiervan in onze maatschappij is de waar-
dering van de persoon naar wat hij presteert, naar zijn arbeid. Deze is mis-
schien uiterlijk gelijkend op, maar toch wezenlijk verschillend van de maat-
schappelijke plaatsing van de persoon in het middeleeuws gildenverband, juist
naar de denkwijze die hem plaatst. In de middeleeuwse stad is hij gewaardeerd
om zijn bijdrage aan de welvaart en de grootheid van de stad;  door zijn arbeid
is hij stadsburger en daar ligt zijn betekenis. Nu wordt de arbeid en de werker
om de prestatie zonder meer gewaardeerd en geplaatst. De scheppingskracht
van de mens is zijn waarde en de maatschappij hiErarchiseert zich naar deze
kracht; de vrije concurrentie  doet de krachtigste en meest productieve  mens
heersen over de minder productieve, de meer productieve groep over de
minder productieve groep, de meest productieve staat over de minder produc-
tieve staat. Imperialisme, uitbuiting of kolonisatie realiseren zich op elk dezer
drie niveau's.
Deze nieuwe organisatie der maatschappij op technisch-economische basis
ontwricht tal van bestaande sociale verbanden, doordat zij, mede onder de
invloed van het rationalisme, kunstmatig is opgezet en doorgevoerd. Er ont-
staan structuurloze opeenhopingen van mensen in de technische centra. In
het vacuum, dat hiermee in de aanhang der religieuze groepen en der wijs-
gerige scholen ontstaat, doordat een grote menigte niet meer aan een dezer

geestelijke centra sociaal gebonden is, nestelt zich het socialisme. Als half-
wijsgerig, half sociologisch-wetenschappelijk systeem leeft ook dit in een kern.

(1)  Zie ook: blz. 11.
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De socialistische kern levert de eerste rationalistisch opgezette analyse van de
technologische maatschappij, al ziet men er de innerlijke rationaliteit van het
gel)euren anders verlopen dan in de liberale kringen. Het socialisme heeft
echter ook zijn begeesterden, overtuigden en meelopers. Zijn grote aanhang
wint het onder de arbeiders, die er grotendeels de twee laatste categorieEn
van uitmaken. De socialistische beweging, vooral zoals ze gedragen wordt
door de overtuigden,  is een typisch product der technocratie: het bevestigen
van de zelfwaarding in en door de arbeid, het aanvaarden van het beginsel
van het imperialisme, om zich als meest productieve factor door strijd tot de
top der hiErarchie op te werken.
Hoewel het technisch denken zelf niet tot symboliek denken aanleiding geeft
- zoals wij boven zagen, streeft het naar onmiddellijke empirische ervaring,
en heeft het alleen aandacht voor het tastbare, niet voor een diepere zin -,
geeft de technocratische maatschappij wel aanleiding tot symboliek denken,
in zover men in de productiviteit zelf een waarde ziet. Het is echter een sym-
boliek denken op zeer beperkt terrein, vooral op dat van de kennis van de
ander. Men kent hem naar zijn functie of prestatie. Om iemand te kennen,
vraagt men naar wat hij doet; en om te weten wat hij is, vraagt men wat hij
verdient. Niet om het geld alleen wordt men geacht, want het 'arbeidsloos'
inkomen wordt minder geacht dan een 'verdiend' inkomen. Buiten deze sym-
boliek is echter de technocratie een uiterst ongunstig milieu voor het symbo-

liek denken, ten eerste omdat de productiviteit als hoogste waarde niet in
staat is om andere waarden, dan wellicht sport-, d.i. prestatiewaarden, te
integreren of zelfs maar te domineren; ten tweede omdat de technocratie leidt
tot het massaverschijnsel in de samenleving, en het massaverschijnsel eveneens
een ongunstig kader is voor het symboliek denken. Slechts daar waar collec-
tieve prestaties verricht worden, kan het gemeenschaps- en gemeenzaamheids-
verschijnsel optreden; maar door de arbeidsverdeling en de arbeidsorganisatie
blijft er doorgaans slechts een oppervlakkig contact tussen de werkers, ontstaat
dus ook weer het massaverschijnsel, terwijl bovendien de technocratie veel
bestaande verbanden 6f opheft, 6f ontwricht- zoals vaak het gezinsleven -,
of in betekenis doet afnemen - vooral door de grote locale mobiliteit -,
hetgeen wederom het massaverschijnsel in die verbanden tot gevolg heeft. Dit
alles leidt tot een verder afsterven van de bestaande symboliek, terwijl er geen
andere nieuwe symboliek ontstaat dan die der sociale functie.
Er is hier echter 66n tegenwicht en dat is de idee, beter de ervaring, van lots-
verbondenheid in de arbeid. Onbewust wellicht, want zij ligt vaak verborgen
achter de symboliek van het socialisme,  die zeer verscheiden is.  (1)   Maar als
men duiden kan, wat er achter diens intellectuele, volontatieve en emotionele
symboliek werkt, dan schijnt dat de menselijke ziel te zijn, die zich bedreigd of

(1)  Zie Hendrik de Man, Psychologic van het Socialisme, Arnhem, 1929, blz. I IO Vlg.
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vermorzeld voelt door de techniek. Veel arbeiders bestrijden het kapitaal dat
hen uitbuit, maar protesteert dan hun geest niet veel meer tegen de personi-
ficatie der techniek, die hen bindt, physiek leegzuigt en geestelijk lamlegt?
Door deze bedreiging die hen allen geldt, en die precies van de technocratie
schijnt uit te gaan, meer dan van een kapitalistisch systeem, ontstaat in de
arbeidersgroepen niet het massaverschijnsel maar integendeel een gemeen-
zaamheid. Ook dan geen symbolische kennis van elkaar, maar een onmiddel-
lijk wederzijds ervaren. Typerend is hier hetgeen de arbeider-schrijver Georges
Navel  in zijn hard levensverhaal 'Traveaux' neerschrij ft:
'Deze jongens, die met clkaar leven, zorgen, lijden en hopen, beoordelen elkaar op hun
innerlijkheid'. 'In de sombere barak hervinden de jongens bij hun laatste slok wijn -
allemaal vrij, de handen vrij, hun spieren ontspannen - de broederlijke sfeer. Een
v66rnaam, en band van moeheid en van achting bindt deze eenzamen aan andere voor-
namen, aan de handdruk van andere sterke knuisten: (1)

7.  Het symboliek denken in een relativistische maatschappij
Wij hebben er reeds op gewezen dat de moderne tijd in Europa geen ge-
integreerde cultuur te zien geeft, maar verschillende stromingen naast elkaar:
oude en nieuwe. (2) Misschien is er wel een integratiefactor werkzaam, die
wij  nog niet kunnen zien; waarvoor men op grotere afstand zou moeten staan
om ze waar te nemen. Misschien is wel het feit dat wij midden in onze eigen
tijd onze maatschappij trachten te analyseren, de reden waarom wij menen
dat juist de desintegratie het kenmerk is van onze huidige maatschappij. Er
is echter niet alleen verscheidenheid, maar onze maatschappij zit vol tegen-
stelling (3) : tegenstellingen in wereldbeschouwingen, in klassen en standen,  in
naties; bovendien is zij vol disharmonie. Ieder ervaart dat het best in de ver-
scheidene rollen, die hij in de maatschappij vanuit de verschillende groepen
speelt; zijn rol als producent, als consument, als huisvader, als vakverenigings-
lid, als kerklid, als concurrent, als sportman, zij kunnen telkens met elkaar in
conflict treden. Anderzijds heeft de mens van onze tijd toch ook het verlangen,
bijna het heimwee,  naar de eenheid en harmonie behouden; de discrepantie,
de feitelijke verscheurdheid enerzijds en zijn verlangen naar harmonie ander-
zijds, is wellicht de schrijnendste tegenstelling. Vandaar dat zijn ethisch ideaal
zich ook uitdrukt in de termen 'verdraagzaamheid', 'vrede' en 'humaniteit'.
Door de toestand van desintegratie kwam ook de verscheidenheid van sociale
verbanden, van groepen en elkaar kruisende culturen, van godsdienstige of
wereldbeschouwelijke groepen en van klassen, scherper tot uiting en tot be-
wustzijn. Het duidelijkst toont zich dit wellicht in de rechtsontwikkeling. Het
rationalistisch geloof in de 6ne rede als enige bron van het recht kon nog in
de mening verkeren, dat alle recht te vangen was in een klein aantal harmo-

(1)  Geciteerd bij Georges Friedman, 0£1 va le travail humain, Gallimard, Paris, I 950,
die zijn tweede hoofdstuk aan het werk van Navel wijdt.
(2) Blz. 259. (3)  Zie ook blz. 5.
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nisch opgebouwde rechtsboeken; maar spoedig was de staat, alweer de enige
die recht formuleren kon, gedwongen naast de wetboeken een onoverzienbaar
aantal rechtsregelingen voor allerhande kringen en bijzondere omstandig-
heden te formuleren; totdat men eindelijk tot de ontdekking kwam, dat vooral
de economische groepen reeds bezig waren een recht te formuleren, op te
leggen, uit te spreken en uit te voeren, dat vaak niet meer in het kader van
het staatsrecht paste. Men heeft het recht als algemeen maatschappelijk ver-
schijnsel herontdekt, levend in tal van extroverte en organiseerbare verbanden,
slechts geldend, maar dan ook geldend, voor deze eigen groep. Dit recht is
disparaat, het leeft in soortgelijke groepen lang niet overal even sterk, en is
bijna overal anders, naar eigen historische groei.
Het is waarschijnlijk door deze disparaatheid, dat ook de sociologie haar voor-
uitgang maakte. Hield deze zich aanvankelijk alleen bezig met de staat en
het gezin, zoals in katholieke kringen veelal het geval was, of met 'de' maat-
schappij in onderscheid en dikwijls in tegenstelling tot de staat- steeds meer
heeft zij door de optredende tegenstellingen, wrijvingen en verscheidenheden
het samenleven kunnen analyseren in allerhande sociale verbindingen, groe-
peringen en culturen, juist oog hebbend voor de verscheidenheden. Zag men
hier aanvankelijk slechts structuurverschillen, spoedig kreeg men oog voor het
symboliek karakter dezer structuren, zag men deze als uiting en tevens als
bewerkers van dieperliggende verschillen in de mentaliteit dezer groepen. Het
bleek duidelijk dat de samenleving niet die eenheid was, die men uit de ratio-
nalistische periode meende  dat  zij  was:  in de staat als enige structuurvorm
en de natie als enige mentaliteitsgroep. - De bewustwording van dit ver-
schijnsel leidde er vanzelf ook toe, dat men voor iedere groep het recht opeiste,
zijn eigen mentaliteit en eigen waarderingen naar de oppervlakte van het
samenleven te brengen, de differentiatie in de gehele maatschappijstructuur
tot uiting te kunnen brengen; waarmee de democratic  tot een eigen rechts-
waarde  werd: de gedachte dat iedere groep  zelf mee heeft te bepalen welke
ruimte zij zal krijgen in de gehele maatschappij, opdat zij zelfstandig zal kun-
nen bestaan en zich ontplooien. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het
politieke denken, zoals wij dat eerder analyseerden, een zo overwegende plaats
in de huidige maatschappij inneemt.
Niets is in onze maatschappij wellicht dieper geschokt dan het verklarend
denken. Men heeft altijd in de vaste overtuiging geleefd dat de waarheid 66n
en ondeelbaar is en zelfs dat maar 66n verklaringssysteem het juiste kan zijn.
Het positivisme dacht hier niet anders over dan het middeleeuwse geloof en
de archaische mythe. De waarheid had altijd zodanig als de hoogste waarde
gegolden, dat men vaak bereid was zijn leven te geven of te riskeren voor deze
waarheid, of dit nu geschiedde in de vorm van martelaren, van kruistochten,
heilige oorlogen, godsdienstoorlogen of het opgeven van stand en carriBre,
zoals men bij de oudere socialisten vindt. Nu meent men vaak te zien, dat
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iedere groep haar eigen waarheid heeft, en twijfelt men aan het vinden van
een waarheid die voor alle groepen aannemelijk is. Binnen de groep besloten
wordt de eigen waarheid nog als onomstotelijk aanvaard, maar zij die d6
waarheid zochten, plaatsten zich mentaal boven en buiten de groepen en
vonden dan geen voor allen aanvaardbare waarheid meer. Ofwel, aanvaar-
dend dat de waarheid waarheid blijft, al dan niet aanvaard, wordt de moge-
lijkheid betwijfeld of men zich ooit mentaal kan losmaken van de groepen, die
ons mentaal gevormd hebben. Is de geest, ontdaan van zijn opvoeding en
cultuurinhouden, niet leeg? Is de persoon niet zodanig gericht door zijn
groepen, dat deze gerichtheid hem altijd onvervreemdbaar bij blijft? Maar
blijft hij binnen de groep besloten, dan is zijn denken niet meer neutraal en
ziet de een dit, de ander dat als waarheid. Vandaar een overheersend scepti-
cisme en criticisme. Men meent alle denken te kunnen verklaren vanuit de
groepen waarin men leeft, niet meer vanuit de onfeilbare rede en de objectieve
waarheid.  -  Nu is hiervan altijd  nog 66n gebied uitgezonderd: het zuiver
formeel, het mathematisch denken, ofschoon ook dit slechts in bepaalde
groepen optreedt. Maar het wordt toch als algemeen geldend beschouwd.
Insgelijks wordt het constateren van feiten en het verwerken van feiten als
neutraal en objectief beschouwd, ofschoon vastgesteld is dat aandacht, waar-
neming en geheugen (1) ook sociaal gebonden zijn. Goed beschouwd is het
kenterrein waarop dit scepticisme zich richt het gebied der ideeEn en der
waarden, en wordt verondersteld dat de groepen hier 6f iets als waarheid
aandienen wat in het geheel niet zou bestaan, 6f deformerend, beperkend en
vertroebelend op het waarheidsoordeel inwerken, omdat men anders de
verscheidenheid niet zou kunnen verklaren. Zoals wij reeds eerder opmerkten
reikt deze conclusie verder dan de praemissen. Het is even goed mogelijk dat
sommige groepen slechts facetten raken, andere de volle waarheid;  dat  be-
paalde kaders juist gunstig zijn voor het vinden der waarheid. Maar boven-
dien constateert men dat de groepsgebondenheid niet fixerend is voor de
denkende persoon, want er hebben voortdurend overgangen plaats van de
ene groep naar de andere, juist om de waarheid of het waarheidselement dat
zij  bevatten: soms worden bourgeois-mensen dikrom socialist, of socialisten
communist, of joden katholiek, of worden protestanten onkerkelijk. Als men
dit relativisme critisch bekijkt van sociologisch standpunt, kan men ook dit
relativeren aan onze verbrokkelde maatschappij en constateren, dat men de
aandacht juist gevestigd houdt op de verschillen en er geen oog voor heeft dat
dezelfde waarheid bij verschillende groepen wellicht onder verschillende
symbolen kan worden teruggevonden.
Wat nu het symboliek denken in deze maatschappijvorm betreft, men moet
constateren dat hier een zeker tegenwicht gevormd wordt tegen de vervlak-

(1) Maurice Halbwachs, Les cadres sociaux de la M6moire, Ann6e Sociologique I 925·
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king, dus tegen het louter empirisch denken, die het algemene gevolg is van
de technocratie in onze maatschappij: het relativisme bevordert het symbo-
lieke denken door zijn aandacht voor de verscheidenheid van de groepen
en het groepsleven. Maar daardoor wordt bijna alle symboliek sociaal ge-
dacht. Alles wordt gezien als een uiting van het groepsleven. Zelfs de termi-
nologieen wijzen niet op de eerste plaats naar de verhulde zin of werkelijkheid,
maar naar de bedoelingen van de groep, naar haar mentaliteit, zienswijze,
houding of wensen. Dit symboliek denken richt zich vooral op de andere
groepen, dan waartoe men behoort. Maar dit leidt er als vanzelf toe, om ook
de eigen groep weer in haar symbolische uitingen te gaan zien en via deze
uitingen de eigen houding, mentaliteit, zienswijze of wensen van de eigen
groep te erkennen. Tal van afgesleten symbolen herleven als sociale symbolen.
Wij geloven dat de existentialistische stelling dat de kennis van zichzelf volgt
op de kennis van de ander, zeker opgaat voor de groepskennis in deze ge-
broken samenleving.
De scepsis tegenover de waarden zelf enerzijds, en de erkenning en de wil tot
verdraagzaamheid anderzijds, verandert bijna alle symbolen in sociale sym-
bolen, die dan wel primair intellectueel van aard zijn, maar door de eigen
ethische instelling tevens participatief en emotioneel worden.
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Hoewel de verschijnselen van een verbrokkelde en relativistische maatschappij
zich zowel in de laat Grieks-Romeinse wereld als in onze tijd voordeden en
voordoen, is er in onze moderne maatschappij toch een apart vraagstuk uit
gegroeid. Wellicht omdat wij ons meer bewust zijn dat het scepticisme samen-

hangt met de maatschappelijke structuur, kon hier ook de vraag ontstaan
naar de mogelijkheid van de uitwisseling der symbolen: het vraagstuk of deze
geen noodzakelijke wijzigingen ondergaan bij hun transmissie, of zij derhalve
het maatschappelijk verkeer niet vervalsen, aanleiding zijn tot misverstand en
onvrede. Dit vraagstuk stelt zich derhalve niet voor de symbolen die binnen
de eigen groep blijven die ze voortbracht, dus niet voor de symbolen waarin
de groep zich uitdrukt voor eigen leden alleen of die alleen gelden voor het
communicatief gebruik dezer leden, maar het stelt zich reeds voor de opeen-
volgende generaties der groep en a fortiori voor het communicatief gebruik
tussen leden van verschillende groepen of culturen.
Dit probleem is misschien het scherpst aangevoeld door de behavioristen.
Morris had als eis gesteld dat de interpreter-family dezelfde moest zijn als de
producers-family. Georges Mead betoogde dat het symbool van een ander
- individu of groep - slechts verstaanbaar is in zover men de rol van de
ander overneemt, zich dus met hem identificeert. Maar als men het symbool
niet beperkt tot het uiterlijk waarneembaar gedrag, wanneer men dit dus
werkelijk als symbool ziet van zijn 'bewustzijnsverschijnselen', hoe kan men
zich dan met de ander identificeren tenzij in zover hij zich openbaart...in
symbolen? Het symbool is slechts communicatief binnen een 'wij', een gemeen-
schappelijk psychisch verschijnsel, maar hoe wil dit mogelijk blijven in een
verbrokkelde wereld, waarin geen gemeenschappelijkheid is in de diepere
geestesstromingen, maar slechts in uitingsverschijnselen als b.v. de taal? Hoe
groot is het gevaar dan niet, dat er slechts een gemeenschappelijkheid van
woord bestaat,  maar  met een verschillende  zin in verschillende groepen ?
In wezen is dit ook het vraagstuk dat de signifische kringen zich stellen, in de
ervaring en overtuiging overigens dat 'wij werpen met woorden in 't wilde
naar het schoonste en teederste leeven, zooals kinderen vlinders willen vangen
met mutsen en tassen:  (1)  lIn de signifische kringen tracht men het begrip van
elkaar te winnen door zich te ontworstelen aan de oorspronkelijke groeps-
invloeden om via de analyse der taaldaad zelfkennis, kennis van de ander en
groepskennis te verkrijgen, de taaldaad werkelijk te leren verstaan en er het
emotionele en het volontatieve van het indicatieve te scheiden en alleen het
laatste over te houden, ofwel voor de wetenschap een louter symbolische taal
te scheppen, hetgeen dan betekent:   een  taal die niets uitlevert dan logische
functies. Laat ons erkennen dat de beweging zelf niet alleen indicatief denkt,

(1)  Frederik van Eeden bij Mannoury, Significa, Motto.
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maar ook sterk volontatief en emotioneel: zij willen de vrede, elkaar leren
begrijpen, door er voor te zorgen, dat men niet zou menen over waarheden te
spreken, wanneer men over doeleinden of gevoelshoudingen spreekt, en door
de grote levensvragen tot logische schijnproblemen te herleiden.
Het behoeft geen betoog dat wij hier dit vraagstuk moeten raken, juist omdat
voor ons het symbool slechts uitzonderingsgewijs een teken van een logische
functie is. Alle taaldaden kunnen symbolisch zijn, wanneer zij de uiting zijn
van een diepere psychische achtergrond die zich inspireert op de diepere zin
van het gebeuren. Voor ons geldt het probleem nog sterker, wanneer wij aan-
nemen dat deze diepere zin er is, of minstens er zijn kAn, onafhankelijk van
de psychische houding, en wel z6, dat hij niet alleen volontatief of emotioneel
benaderd kan worden, maar ook 'indicatief', met het intellect! Maar juist dan
stelt zich de vraag of een communicatie in deze zin met psychisch anders
georiEnteerde groepen mogelijk is.
Laat ons duidelijk zijn: het gaat hier blijkbaar om 'ideologische', rond-'waar-
den'-geconcentreerde groepen en om rollen uit deze groepen genomen, die bij
onderling verkeer de symbolen der eigen groepen aanwenden. Wij stellen ook
vast - wij menen dat uit al het voorgaande wel te kunnen concluderen -
dat de waarden noch uitsluitend intellectueel-analytisch, noch uitsluitend
volontatief of emotioneel gevat worden, maar veeleer globaal en ook collectief:
de mensen stellen zich tegenover de waarden en ideeEn die hun leven beheer-
sen met geheel hun persoon, ongedifferentieerd, daarom niet a- of irrationeel,
maar ook niet uitsluitend rationeel. Welnu het zijn juist deze diepere zin-
duidingen en zinvattingen  die  zich  in de symbolen uitdrukken; daarmee  zijn
de symbolen alleen adaequaat uitwisselbaar en verstaanbaar binnen gemeen-
schappelijke zinduidingen en zinvattingen. Hoewel de symbolen deze psy-
chische verschijnselen kunnen verwekken, wanneer zij reeds latent aanwezig
zijn, zijn zij er primair uitdrukkingen van. Waardoor wij tot de vrij pessi-
mistische conclusie moeten komen dat de symbolen niet kunnen dienen tot
herstel van de geestelijke gespletenheid van onze maatschappij, veeleer deze
demonstreren, accentueren en de misverstanden (bij gelijke symbolen) ver-
groten. De eenheid zal allereerst hersteld moeten worden in de spontane in-
zichten en opvattingen die ten grondslag liggen aan de symbolen.

Maar de studie van de symbolische uitdrukkingen kan wel bijdragen tot ver-
werkelijking van het ethisch ideaal der verbrokkelde maatschappij:  dat der
verdraagzaamheid. Men zal geneigd zijn met Frederik van Eeden 'de afgoderij
van  het ware woord'   (1)   neer te halen.  Maar  dit is zelfs niet genoeg,  want,
zoals wij zagen, is zowel in het mythische denken als in de religieuze groepen,
het symbool zelf waar. Wij zullen ons standpunt nog breder moeten nemen.
Om de andere groep te verstaan zullen wij niet alleen via hun symbolen tot
(1)  Bij Mannoury, Significa, blz. 95.
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hun sociaal-psychische achtergronden door moeten dringen en deze zowel
naar hun intellectualistische inzichten, volontatieve houdingen en emotionele
elementen trachten te doorgronden, dus niet alleen trachten hun symbolen
te passeren, maar ook moeten weten waarom zij zich in d6ze symbolen uit-
drukken. Eigenlijk zouden wij dat reeds moeten weten om de symbolen te

kunnen passeren, of liever gezegd wij kunnen ze pas passeren, wanneer wij
weten waarom de groepen zich aldus uitdrukken. Dit zal wederzijds moeten
gebeuren, zich inlevend in de ander. Men komt dan of moet komen tot een
boven de taal uitgaande intuitie van elkaars geestesleven, door in elkaars 'wij'
te treden: volledig, globaal en zonder reserve. Maar als men zo twee of drie

van deze waardewerelden kan doorleven, is het mogelijk dat men gemeen-
schappelijke inzichten, strevingen en ontroeringen vindt, die zich uiten in ver-
schillende symbolen, evenals het mogelijk is dat men onder gelijke symbolen
verschillende inzichten, strevingen en ontroeringen vindt. Met nu te vluchten
in een loutere formeel-logische symboliek, ontvlucht men het probleem. Zelfs
met een louter analytische definitie van wat groep A en wat groep B onder
dit of dat symbool verstaan, redt men het probleem niet, omdat de emoties en
strevingen hierin niet beschreven staan. En het meevoelen hiervan is voor de
verdraagzaamheid van essentiEler betekenis dan het abstracte begrip.
Men komt hier onder de invloed van -laten wij ons symbolisch uitdrukken -
de bekoring of de bekoorlijkheid van het relativisme; maar verhelderen wij dit
aanstonds: het sociologisch relativisme.   Zou  men  van  hier  een stap zetten
naar het wijsgerig relativisme en zeggen dat de waarheid en de waarde groeps-
gewijze anders z(in, omdat zij er anders beteefd worden, dan kan men dit
slechts doen op basis van het idealisme, dat het zijn en het kennen identificeert.
Zou men zeggen dat zij anders beleefd worden omdat zij in de sociale wer-
kelijkheid waarin de groepen staan, anders zijn, dan kan men dit slechts
doen op basis van het materiatisme. Gelooft men - ook dit is een standpunt
als beide voorgaande - dat de mens geen ijdel wezen is, maar gericht staat op,
en dus in staat is tot het vinden van de objectieve waarheid en beladen met
de taak de objectief menselijke waarden te realiseren, maar dat hij in deze
richting zowel recht vooruit kan schieten als deviEren, zowel individueel als
collectief, dan stelt het sociologisch relativisme ons niet allereerst voor een
fait accompli, maar voor een feit dat door moeizame arbeid van wederzijdse
inleving waard is om overwonnen te worden. Maar 'on ne peut vaincre la
nature qu'en l'ob6issant'. Als wij in deze studie het feitelijk optreden van het
symboliek kennen hebben bestudeerd, was het om de imperatieven der kaders
te ontdekken, waaraan zij die erin leven gehoorzamen, en waaraan wij te
gehoorzamen hebben als wij de andere groepen willen begrijpen. Achter deze
studie  zat een ideaal: een instrument te vinden  om de eenheid   in   de  ver-
scheidenheid te herwinnen, om elkaar te leren begrijpen; waardoor  de  weg
geopend kan worden elkander de objectieve waarheid te laten zien.



NAAMREGISTER

VAN VOORNAAMSTE BESPROKEN OF GECITEERDE AUTEURS

Augustinus,  I I 3, 14I Ltvy-Bruhl, L., 54,6 I /7 I, 8 I/85, 240
Vlg.

Baschwitz, 58 Luhrs,  I 84,255
Bastide, 49/50
Beirnaert,  I 46, 2 1 6 Maisonneuve,  I 8
Bergson,  78,  I 09,  I 58 Man, Hendr. de, 60, IGI, 264
Bouman, 255 Mannheim, 5, 133, IBI, 203, 219
Burnham, 5 235/237

Mannoury,  43 (zie: Significa)
Caillet, 7I/77,82/85, 109, 240 vlg. Maquet,  8,  1 8 I,  I 8 4
Cassirer, 73,74, 96, 115, I t 6, I 32, Maritain, 77/85,99

I 37 Marx,  5,1 8 I
Cooley, 32 Maucorps, 34
Cuvillier, 245 Mauss, 54,6 I, 63, 68, I 24Mc Dougall, 25Davy,  61,246,249
Delanglade,  I 37 Mead, 41,45/47,269

Merton,IBIDeploige, 155 Mitscherlich, 95,223Durkheim, 1 5, 24,26, 54/6 I,  144, Moreno, 5 I/53, I 48,  1 58, I 64
154/155 Morris, 41-43,269

Ellerbeck,  2 1 5
Enders,  I 40 Navel, 265

Nuttin, 49
Frazer,  I 44 Pieper,  I 4,20
Freud, 25, 47/5 I, I 64 Polak, Fred., 54Friedmann, G., 265
Friedmann,  H.,113 Sartre, 33, I 3I
Gits, 167 Scheler,  I 82

Granet, 84 Schmalenbach, 25,35
Guardini,  134,  1 46

Sertillanges, 74/75

Gurvitch, 3,6,14/39 (passim), 85/93,
Significa,  43/44,  I 04,  269/2 70

1 39'  166 vlg. Sorokin, 7/I o. 26,46,  1 8 1, I 8 3
Steinmetz, 5

Halbwachs, 54,267
Hauriou, 156/157 Thomas v. Aquino , 74/76,259
Hiller, 26 T6nnies,5,35

Jung, 49,102,16I Vroklage, 70/7I

Kahn, 46 Weber, Max, 35
Klages, 138  eve,  I 26,  I 86

Wiese, L. von,  I 4,  1 8, 29,20 I
Leeuw, van der, 70 Vlg.,  I 02,  I I 0,2 I 0,

GI7,24I/242 Znaniecki, I 04, 181, 211/2,2,218/219



B:Bliotheek K U Brabant

17 000 01244272 0


	INHOUD
	INLEIDING
 OPZET EN WEGEN
	EERSTE  HOOFDSTUK
DESOCIALEKADERSDERSAMENLEVING
	TWEEDE  HOOFDSTUK
SOCIOLOGENOVER SYMBOLIEK EN SYMBOLEN
	DERDE  HOOFDSTUK
HET SYMBOOL IN ZIJN EENHEID EN
VERSCHEIDENHEID
	VIERDE  HOOFDSTUK
HET SYMBOOL ALS COLLECTIEF
VERSCHIJNSEL
	HOOFDSTUK V
 SOCIOLOGIE VAN HET SYMBOLIEK DENKEN
	SLOTBESCHOUWING

