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Voorwoord

Een proefschrift schrijven over de utopie is een min of ineer hachelijke
onderneming. De afgelopen jaren is zoveel over de utopie geschrevén, dat
de mogelijkheid, daaraan iets toe te voegen dat voldoende nieuw is, nogal
beperkt is geraakt.

Eén terrein bleek echter in de literatuur over de utopie onderbelicht:
de wijze, waarop de utopie zich, anders dan vroeger, heden ten dage
manifesteert. Deze constatering - dat zal duidelijk zijn - bevat meteen
ook een belangrijke stelling van dit proefschrift, nl., dat de utopie zich
heden ten dage in andere verschijningsvormen laat zien dan voorheen,
toen de literaire vorm onder alle cultuurverschijnselen het voorrecht leek
te genieten de utopie tot verschijning te brengen. Vandaag de dag tooit
zij zich in een ander gewaad. De overtuiging dat dit inderdaad het geval
was, kreeg in de loop van mijn studie van de utopie steeds meer recht
van bestaan, zo leek het. In ieder geval voldoende om een poging te
wagen er een dissertatie aan te wijden.

Om mijn gedachten omtrent de actuele verschijning van de utopie op
de juiste wijze te kunnen bepalen, was het uiteraard noodzakelijk onder-
zoek te doen via literatuurstudie van en over de utopie naar de eigenheid
van de utopie. Dat ik daarin niet de eerste was, bleek wel zeer spoedig.
Maar tevens bleek, dat de verscheidenheid van opvattingen omtrent het
wezen van de utopie toch groter was dan aanvankelijk was verwacht. Dit
maakte een eigen standpuntbepaling noodzakelijk. Het standpunt dat in dit
proefschrift ingenomen is, legt een bepaald accent, anders dan bij verre-
weg de meeste auteurs over de utopie, en wel op de specifieke uitdruk-
kingswijze van de utopie.

Mijn fascinatie met het thema `utopie' stamt uit de tijd, dat ik socio-
logie studeerde aan de universíteiten te Nijmegen en te Utrecht. Mijn
belangstelling ging daarbij vooral uit naar de wijsgerige implicaties van
het sociologie-bedrijf. De inrichting van de menselijke samenleving boeide
mij vooral in de kwalitatieve bepaaldheid ervan. De relatie tussen zijn en
behoren te zijn, tussen feitelijkheid en mogelijkheid, werkelijkheid en
ideaal, kleurde mijn sociologie-studie in hoge mate. Ook mijn preoccupatie
met ons aller toekomst, voor zover vallend onder ons aller verantwoorde-
lijkheid, bepaalde de richting van mijn sociologische gedachten. Dat de
utopie daarin een belangrijke plaats innam, zal dan ook geen verbazing
wekken.

Prof. M. Plattel was het, die mijn eerste ideeën omtrent mijn voor-
nemen een proefschrift over de utopie te schrijven aanhoorde. Als uit-
drukkelijke autoriteit op dit gebied wist hij mijn aanvankelijk nogal onge-
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differentíeerde gedachten in meer gestroomlijnde banen te brengen. Onder
zijn deskundige begeleiding kreeg mijn plan steeds scherper contouren.
Hoewel zijn kritische bemerkingen niet altijd even gelegen kwamen, waren
deze toch altijd uiterst adequaat en betekende verwerking ervan ook
altijd in mijn eigen ogen een verbetering. Voor zijn begeleiding - nooit
aflatend - zeg ik hem hierbij van harte dank.

Ook Prof. P. Thoenes, die wat later op het toneel verscheen als
promotor naast Prof. Plattel, ben ik dank verschuldigd. In mijn Utrechtse
studietijd leerde ik hem reeds kennen als een uiterst stimulerend hoog-
leraar, mogelijke wegen wijzend en je toch vrij latend in de keuze van je
eigen weg. Inspirerend is het juiste woord om zijn begeleiding van mijn
proefschrift te kwalificeren.

Het schrijven van een proefschrift naast een reguliere werkkring moge
beginnen als een vruchtbare en zelfs aangename besteding van de vrije
tijd, maar wordt in de loop der jaren toch ook een last, die de neiging
vertoont alsmaar zwaarder te worden. Niet alleen ikzelf, maar ook mijn
vrouw Teddy en mijn kinderen, Fréderique en Josine, hebben de druk van
die last gevoeld. Dat dit werk aan hen is opgedragen is slechts een
bescheiden blijk van waardering voor hun uithoudingsvermogen en toe-
diening van benodigde stimulansen. Ik ben hen meer verschuldigd.

Mijn zusjes Jos en Nel dank ik voor hun type-werk. Het uittypen van
een proefschrift is meer dan alleen het overtikken van een tekst. Het
verzorgen van een goede lay-out, de punctualiteit van de uitvoering
vragen het nodige inzicht in de inhoud van de tekst. De wijze, waarop zij
zich daarin hebben ingeleefd, hun technische adviezen alsook de volhar-
ding, waarmee zij gewerkt hebben, heb ik zeer op prijs gesteld. Mijn
schoonzusje Jane dank ik voor haar hulp bij de Engelse vertaling van de
samenvatting, die ons de nodige hoofdbrekens gekost heeft. Mevrouw
Mary-Joan Leyten tenslotte ben ik erkentelijk voor haar inzet bij het
uiteindelijk gereed maken van deze tekst.
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Inleiding

In de geschiedenis van het toekomstdenken neemt de utopie een belang-
rijke plaats in. Een bijzondere plaats ook: moeilijk grijpbaar, maar toch
duidelijk herkenbaar.

De utopie is gerichtheid op de toekomst, zoals die zou kunnen zijn en
zoals die zou behoren te zijn. De utopie wil de toekomst anders dan het
heden, en wel in kwalitatieve zin.

De belangstelling voor de utopie is de afgelopen decennia sterk toege-
nomen. De toekomst van de mensheid staat op het spel. Het besef hiervan
is bij zeer velen doorgedrongen. En met dat besef is ook de speurtocht
naar een zinvolle toekomst nieuw gestart, dwars tegen alle doemdenken
in, dat er van toekomst geen sprake meer kan zijn.

In de speurtocht naar zinvolle toekomst duikt de utopie weer op.
Lange tijd min of ineer verborgen aanwezig geweest is zij opnieuw her-
kenbaar vanaf de jaren zestig. Maar haar gezicht lijkt veranderd. De
utopie verschijnt in andere vorm dan we gewend zijn. Althans, daar lijkt
het sterk op.

Dit proefschrift wil een poging doen aan te tonen, dat de verschij-
ningsvorm van de utopie inderdaad aan verandering onderhevig is geweest,
zonder dat zij daarmee aan eigenheid heeft ingeboet.

De opzet van deze dissertatie ziet er als volgt uit.
Deel I is een poging de eigenheid van de utopie onder woorden te

brengen. Dat blijkt niet eenvoudig te zijn. Uit de literatuur omtrent de
utopie komt naar voren, dat van een eensluidende definitie geen sprake is.
Haar karakter is van dien aard, dat het zich niet binnen de palen en per-
ken van definities laat vastleggen. Alle pogingen in die richting lijken tot
mislukking gedoemd. Dit staat overigens een begrijpen van de utopie niet
in de weg. Het utopiach denken heeft als intentie het heden open te bre-
ken naar een toekomst, die meer beantwoordt aan idealen die menaen om-
trent hun samenleven hebben; als intentie ook, die allerlei verachijninga-
vormen aan kan nemen. (Hoofdstuk 1.)

Deze intentie, die verschillende gedaanten kan aannemen, laat zich
begrijpen tegen de achtergrond van haar geschiedenis. De utopie kent een
rijk verleden. Dit verleden laat zien, hoe in verschillende tijden de utopie
verschillende accenten legt op het vermogen van mensen hun toekomst
zinvol in te richten.(Hoofdstuk 2.)
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A1 is de utopie niet strak te definiëren, zij vertoont wel degelijk een
aantal kenmerken, die in onderlinge samenhang de utopie als zodanig
laten herkennen. Het kenmerk, dat misschien wel het duidelijkst op de
voorgrond treedt, is dat van de kritiek. De utopie is te zien als een
kritische bemiddeling tussen de werkelijkheid, die mensen dag in dag uit
ervaren, en het ideaal, dat zij daarvan kunnen denken. De kritiek van de
utopie verraadt een bepaalde rationaliteit, die de gehele werkelijkheid
beziet in het licht van zoala zij zou behoren te zijn en zou kunnen zijn.

De utopie heeft daarmee haar plaats in de sociale ethiek, die het
handelen van mensen viseert voorzover dat betrokken is op de inrichting
van hun samenleving. De sociale ethiek waardeert dit handelen en geeft
er in kwalitatieve zin richting aan. De sociaal-ethische utopie zweeft dan
ook niet boven de werkelijke samenleving; zij is daaruit geen vlucht.
Integendeel, op de haar eigen wijze houdt zij de samenleving bij zichzelf,
wijst zij haar de weg, die zij zou behoren te gaan en die ook mogelijk
begaanbaar is. Het idealisme van de utopie is doortrokken van realisme,
zozeer als dit realieme gekenmerkt is door haar idealisme. De utopische
kritiek ligt juiat in de bemiddeling tussen beide. (Hoofdstuk 3.)

De positie van de utopie tussen idealisme en realisme in bepaalt ook
haar realiseerbaarheid. Niet alleen in de volksmond, maar ook onder veel
wetenschappers geldt de utopie ala een volstrekt onhaalbaar toekomst-
denken. Anderen daarentegen maken van de utopie een in afzienbare toe-
komst realiseerbaar ontwerp. De utopie is geen van beide, noch onhaal-
baar, noch volledig realiseerbaar. De utopie is haalbaar-onhaalbaar, reali-
seerbaar-onrealiseerbaar in enen. (Hoofdstuk 4.)

Met deze laatste karakterisering stuiten we meteen op een wel zeer
belangrijk kenmerk van de utopie, dat haar eigenheid op meest apecifieke
wijze bepaalt: haar speelse dubbelzinnigheid. Evenals in het spel wordt in
de utopie met de werkelijkheid gespeeld; er wordt speels omgegaan met de
werkelijke ruimte en tijd. De eenzinnige werkelijkheid wordt speels
doorbroken en in het licht geplaatst van meerzinningheid. Het bestaande
is te zien als realisering van slechts één mogelijkheid uit vele. De utopie
wijst daarop, niet op eenzinnige maar juist op speels dubbelzinnige wijze.
De utopie is veel tegelijkertijd: werkelijk-onwerkelijk, realistisch-fantas-
tisch, haalbaar-onhaalbaar, negatief-positief. In deze speelse dubbelzinnig-
heid is het apecifiek utopische gelegen. (Hoofdstuk 5.)

Zoals reeds opgemerkt, wil de utopie een kwalitatief andere toekomst
dan het heden. De utopie is uitdrukking van het diepe verlangen van
mensen naar geluk. Zij drukt dit verlangen beeldend uit. De moeilijkheid
om de utopie in een definitie te vangen hangt sterk samen met haar ge-
richtheid op een uiteindelijk ondefinieerbaar doel, dat als zodanig haal-
baar en onhaalbaar tegelijk is. Toch is geluk daarmee geen leeg begrip te
noemen. De eeuwen door hebben mensen er inhoud aan gegeven. Men
zocht daarbij vooral naar harmonie tussen vrijheid en orde, tussen het
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Apollinische en Dionysische beginsel. In de geschiedenis van de utopie is
deze inhoudsbepaling van het geluksbegrip duidelijk herkenbaar. (Hoofd-
stuk 6.)

Deel I wordt afgesloten met een hoofdstuk, waarin samenvattend de
verschillende kenmerken, die in voorgaande hoofdstukken de revue zijn
gepasseerd, achter elkaar worden gezet. De onderlinge samenhang van
deze kenmerken wordt daarbij benadrukt. (Hoofdstuk 7.)

In deel II wordt getracht te laten zien, dat de utopie in onze dagen een
vorm kiest, die duidelijk bij de tijd past. Uitgangspunt daarbij is, dat de
utopie zich nog steeds manifesteert. Na een periode van betrekkelijke
laagconjunctuur duikt zij gedurende de jaren zestig weer op. Maar nu
minder in de vorm van de roman, een verschijningsvorm, die tot dan toe
op de voorgrond stond. De utopie, als kritiek op het bestaande met het
oog gericht op het komende, blijkt zich te bedienen van de hedendaagse
sociale protestbewegingen. Deze vormen de eigentijdse bedding voor de
utopische verbeelding. (Hoofdstuk 8.)

Wanneer de sociale bewegingen, die zich vanaf de jaren zestig nadruk-
kelijker dan ooit voorheen op het maatschappelijk toneel vertonen, tegen
het licht worden gehouden van de kenmerken van de utopie, zoals die in
deel I ontwikkeld zijn, blijken zij inderdaad in aanmerking te komen voor
het predikaat `utopisch'. Sommige meer dan andere natuurlijk. Maar over
het algemeen gesproken zijn sociale bewegingen aan te wijzen als de
eigentijdse verschijningsvorm van de utopische gerichtheid. (Hoofdstuk 9.)

Het verschil met de voorheen meer gangbare verschijningsvormen,
waaronder de literatuur een belangrijke plaats inneemt, zal duidelijk zijn.
Niet meer is het een enkeling, die - overigens meestal als woordvoerder
van anderen - uitdrukking geeft aan het utopische beeld, maar de ver-
beelding vindt in collectiviteit plaats. Daarnaast valt op, dat de utopie
zich actief uit, d.w.z. in de vorm van acties van mensen gezamenlijk. De
utopie lijkt vergaand gedemocratiseerd te zijn. (Hoofdstuk 10.)

Is de utopie, op deze wijze tot uitdrukking komend, niet gedoemd
slechts voorbijgaand van aard te zijn? Een boek heeft toch ieta meer
blijvends. Ogenschijnlijk lijkt dit inderdaad het geval te zijn. Toch zou op
te merken zijn, dat het blijvend karakter van utopieën niet op de eerste
plaats afhankelijk is van de vorm, waarin zij verschijnt, alswel van de
indruk, die zij maakt op de mensen, aan wie zij verschijnt. Uiteindelijk
gaat het om het veranderend effect, dat van de utopie uitgaat met
betrekking tot de tijd, waarbinnen zij tot verbeelding komt. In feite is
geen enkele utopie blijvend. Elke utopie ontstaat binnen een bepaalde tijd
en op een bepaalde plaats en is daar relevant. In die zin gaan en komen
utopieën, ongeacht welke vorm zij aannemen. Van belang is, dat zij blij-
ven komen, niet zozeer dat zij gaan. (Hoofdstuk 11.)
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In hoofdatuk 10 zijn twee voorbeelden van bewegingen naar voren
gebracht, die duidelijk utopisch van karakter genoemd zouden kunnen
worden: de vredesbeweging en de milieubeweging. Zij dienden daar als
illuatratie van de stelling, dat de sociale bewegingen op eigentijdse wijze
de verbeelding van de utopie tot stand brengen. In afzonderlijke bijlagen,
worden beide genoemde bewegingen nader geanalyseerd op hun utopisch
gehalte. Het betreft hier een wat uitvoeriger beschrijving van deze bewe-
gingen, om de beoogde analyse nader te onderbouwen.

Indien door middel van dit proefschrift enerzijds de utopie in haar eigen-
heid zo is ontdekt, dat daarmee een bijdrage geleverd is tot een beter
verstaan ervan en indien anderzijds de overtuiging van schrijver dezes,
dat de utopie zich heden ten dage gedemocratiseerd vertoont in het kader
van sociale bewegingen van protest, zoals die zich vanaf begin zestiger
jaren hebben gemanifesteerd, aannemelijk genoemd kan worden, dan heeft
dit proefschrift aan de opzet van de schrijver beantwoord.



Deel I

De eigenheid van de utopie
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Hoofdstuk 1

Intentie en vorm van de utopie

1. Inleiding

Over de utopie is en wordt veel gesproken en geschreven. Het is daarbij
niet altijd even duidelijk welk begrip daarbij van de utopie wordt gehan-
teerd. Dit hoofdstuk wil verschillende opvattingen omtrent de utopie in
kaart brengen, zowel wat haar inhoud als verschijningsvorm betreft. Hier-
uit resulteert een voorlopige opvatting over de utopie, die ten grondslag
ligt aan de voorliggende studie.

2. Het probleem van de begripsbepaling

"Een van de ergerlijkste problemen voor wie zich met de utopie bezig-
houdt, is juist gelegen op het vlak van de definities. Wat is een utopie?"
(1). Zo begint een artikel van Trousson, dat als titel draagt `Utopie et
roman utopique'. Uit de literatuur omtrent de utopie blijkt, dat Trousson
hier spreekt namens velen. A1 zal niet iedereen het adjectief `ergerlijk'
willen onderschrijven - dat hier sprake is van een probleem wordt door
welhaast geen enkele deskundige op het gebied van de utopie ontkend.

In 1981 verzamelt zich in Bielefeld een groep wetenschappers rondom
het thema `utopie'. Het resultaat van hun onderzoek is neergelegd in drie
boekdelen met als titel: `Utopieforschung; interdisziplin~ren Studien zur
neuzeitlichen Utopie'. Wie van een dergelijke uitvoerige utopiestudie een
eenduidige utopiedefinitie verwacht, komt bedrogen uit. In een inleidend
artikel heeft Voszkamp het over een "veelheid van onderscheiden, met
elkaar concurrerende utopiedefinities" (2), die niet alleen verwijzen naar
de complexiteit van het utopiebegrip, maar ook naar concurrerende
theoretische en methodische modellen binnen het gebied van de gezamen-
lijke mens- en maatschappijwetenschappen. In verschillende artikelen uit
genoemde drie delen komt de definitieproblematiek van de utopie dan ook
aan de orde, van een synthetische visie is evenwel geen sprake.

Bij Neususs lezen we: "Het woord utopie is tegenwoordig ongemeen
geliefd. Wil echter iemand precies weten, wat daarmee inhoudelijk bedoeld
wordt, dan verkeert hij spoedig in verlegenheid" (3). Het utopiebegrip
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lijkt moeilijk te vatten. Dat wil overigens niet zeggen, dat geen pogingen
in die richting zijn gedaan, maar - zo constateert Neususs - wie op zoek
is naar de inhoudelijke betekenis van de utopie "ziet zich gesteld voor
een conglomeraat van hoogst verschillende definitiepogingen, heterogene
theoretische aanzetten, die weliswaar schaars zijn, en elkaar nauwelijks
rakende begripsaanwendingen, die zich na en naast elkaar ontwikkeld heb-
ben en bezonken zijn. De vraag, wat dan wel eigenlijk utopisch is, wordt
in zijn ogen meestal te kort dan wel te lang beantwoord" (4).

Freyer meent, dat het welhaast onmogelijk is "een algemeen geldend
begrip van de utopie te vormen of ook maar een canon van kenmerken,
waaraan het utopisch denken ten alle tijde beantwoordt" (5). Daarvoor
heeft de geschiedenis van de utopie met een te grote verscheidenheid van
utopische werken te doen. Bovendien, zo stelt hij, veranderen inhouden en
vormen voortdurend, alsook wat met utopieën gewild en bedoeld wordt.

Ook Polak, die in `De toekomst is verleden tijd' een uitvoerige studie
van de utopie heeft gemaakt, signaleert het definitie-probleem. In zijn
zeer eigen taalgebruik achrijft hij daarover: "Ik ben als regel geen vriend
van definities vóóraf, die het nog te bewijzen reeds als gegeven bevatten,
ja, eerlijk opgebiecht, in het algemeen afkerig van te veel aandacht voor
definities, die veelal slechts onvruchtbare terminologische en scholastische
woordenstrijd bevatten en aldus aan de zaak zelve dreigen voorbij te
gaan, door de levende realiteit op te aluiten achter de tralies van dode
dogmatiek. Ja, juist de geschiedenis van het woord utopie geeft daarvan
het meest onverkwikkelijke voorbeeld" (6). Het behoeft dan ook niet te
verwonderen, zo gaat Polak verder, dat men bij de verschillende auteurs
in het geheel geen definities meer vindt, ofwel omdat zij de variatie van
verscheidene tcekomstbeelden te groot achten voor één passende formule-
ring, ofwel omdat zij aan een beschrijving van wezenskenmerken de voor-
keur geven boven een poging tot uitgerekte en nietszeggende, of korte en
vage omschrijvingen (7).

De levende realiteit van de utopie, zo divers van inhoud en vorm, lijkt
moeilijk te vatten binnen de perken van een definitie. "Als we naar de
bestaande studies kijken", zo meent Trousson, "is het verwarring wat de
klok slaat. De utopie geniet daarom de twijfelachtige eer dat ze bestu-
deerd en besproken wordt voordat ze gedefinieerd is" (8).

We lijken het te moeten stellen met een onhelder, vaag begrip, of, om
het met de woorden van Manuel en Manuel, de auteurs van een omvang-
rijk geschiedwerk over het utopisch denken in de westerse wereld, te
zeggen: "een vloeiende identiteit zij voldoende" (9). Op zichzelf is met
"vloeiende identiteiten" best te leven en te werken. Niet alles is eenduidig
te benoemen. Dat geldt in ieder geval ook voor de utopie. Maar dat wil
nog niet zeggen, dat we daarmee in onhelderheid en vaagheid hoeven te
blijven steken. A1 is de verwarring omtrent het utopiebegrip niet op te
lossen door een zoveelste definitiepoging, nadere omschrijvingen van de
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eigen aard van de utopie zijn wel degelijk mogelijk. Het eerste deel van
dit proefschrift beoogt deze mogelijkheid juist af te tasten. Daaruit moge
aannemelijk worden, dat ingeval van de utopie, in weerwil van hetgeen
Freyer daarover opmerkte, toch een aantal wezenskenmerken te onder-
scheiden zijn.

3. Drie varíanten

Volgens Plattel komt de verwarring inzake de begripsbepaling van de
utopie "uit een onnauwkeurig toegepaste fenomenologische reductie voort,
zodat men te vroeg bij de buitenkant van een bepaalde verschijningsvorm
blijft stilstaan" (10). Aan de hand van drie begripsvarianten, zoals die
door Neusiiss zijn ontwikkeld in zijn artikel `Schwierigkeiten einer Sozio-
logie des utopischen Denkens', geeft hij vervolgens aan, waarin volgens
hem het wezen van de utopie gelegen is: "De kritische intentie om het
bestaande te doorbreken naar een betere toekomst blijkt het eidos van
het verschijnsel utopie te zijn" (11). Daarmee wordt uitdrukkelijk gewezen
op de waarde van de derde begripsvariant in Neususs' indeling. Deze ziet
er als volgt uit: "te onderscheiden zijn op de eerste plaats die, welke een
stel bepaalde formele hoedanigheden, eigen aan literaire fenomenen, tot
criterium van het utopische maakt; op de tweede plaats die, welke een
bepaalde, door voorwetenschappelijke werkwijzen gekenmerkte, vroege
fase van denken over de maatschappij als utopisch bepaalt; tenslotte die,
welke zekere intenties met het oog op de vormgeving van het maatschap-
pelijk samenleven utopisch zou willen noemen" (12). Hoewel deze varian-
ten, zoals Neususs opmerkt, niet scherp van elkaar te scheiden zijn,
worden er wel drie verachillende invalshoeken mee aangegeven, van
waaruit het fenomeen van de utopie in de loop van de geschiedenis beke-
ken is en nog bekeken wordt.

De eerste variant

In de eerste variant, die de utopie ziet als een bepaald literair genre, zijn
vorm en intentie van de utopie niet van elkaar gescheiden. Deze variant
kent veel vertegenwoordigers. Eén daarvan is de eerder genoemde Trous-
son. Zowel in het boven geciteerde artikel `Utopie et roman utopique',
alsook in zijn `Voyages aux pays de nulle part', waarin hij de literaire
geschiedenis van de utopie beschrijft, verdedigt Trousson de stelling, dat
het literaire genre de welhaast noodzakelijke "concretisering of kristal-
lisatie van een moment van de utopische denkwijze" (13) is.

De intentie van de utopische denkwijze is stellig specifiek te noemen:
"De utopist, constaterend wat is, verbeeldt en suggereert wat zou moeten
zijn: hij is geobsedeerd door een `moeten-zijn'" (14). Maar de utopie
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alleen beschouwen als een mentaliteit, als een houding tegenover de
sociale en politieke realiteit, leidt ertoe, dat de utopie zich oplost en
uiteindelijk iedere vorm van denken omvat, die het oneens is met de
bestaande orde (15). "Het is niet alleen de intentie", zo meent Trousson,
"maar ook de vorm of de literaire conventies die de utopie onderscheiden
van (...) andere genres waarmee ze vaak verward wordt" (16). Een te
ruime begripsbetekenis doet de verwarring rond de utopie alleen maar
toenemen. Wil deze verwarring tegengegaan worden, dan is beperking
noodzakelijk. Kernachtig formuleert Trousson daarna het ongescheiden
samengaan van vorm en intentie als volgt: "Tenslotte kunnen we atellen
dat de realisatie van de utopie in strikte zin het gebruik van de roman
vereist en het bewustzijn van een zekere intentie, d.w.z. een vorm die
bewust een bedoeling inhoudt" (17) .

In het voetspoor van Trousson treden ook verschillende auteurs van
`Utopieforschung'. Stockinger bijvoorbeeld meent dat "de discussie over de
utopie niet een discussie over abstracte principes, maar in ieder geval
over teketen (cursivering van Stockinger, JG) is, waarin mensen elkaar
verstaan over de werkelijkheid en de normen van hun handelen, over
teksten, die als zodanig noodzakelijkerwijze gestructureerd zijn volgens
communicatief ingeapeelde regels (...)" (18). Ook Funke volgt Trousson,
wanneer hij een poging doet tot definiëring van de utopie. Hij verruimt
diens opvatting daarbij door alle taalkundige uitdrukkingsvormen van de
utopie, behalve de roman alleen, in te sluiten. Volgens Funke kan elke
tekst in aanmerking komen voor het predikaat `utopisch' (19).

Polak lijkt eveneens een aanhanger te zijn van de eerste begripsva-
riant van Neususs. Zijn uitvoerige studie over de utopie moge dan wel in
eerste instantie te zien zijn als een verkenning van de utopische intentie,
toch is niet aan de indruk te ontkomen, dat Polak ook ten aanzien van
de vorm, waarin deze intentie zich uitdrukt, aan duidelijkheid weinig te
wensen overlaat. Ook voor hem gaat het hierbij vooral om het geschreven
woord. Utopieën zijn het werk van individuele geesten, begaafd met artis-
tieke fantasie en rijk aan intuïtie, zonder welke het niet mogelijk zou
zijn een toekomstbeeld te schilderen. "Vermoedelijk zouden zelfs, ware dit
niet zo, veel en veel meer utopieën zijn geschreven. (...) Vooral voor de
utopische roman (cursivering van Polak, JG) is dit creatieve element, het
kunstenaarsoog en de kunstenaarshand, een conditio sine qua non. De
opbouw van Nergensland ia het werk van een poëet, een architect en een
beeldhouwer, in één verenigd" (20). En elders lezen we: "Het is toch hier
vooral in het tegelijk abstracte en concrete vormgevend vermogen, dat
het genie en de visie, de levende affiniteit en meetrillende resonantie van
de beeldende ontwerper tot litteraire expressie zullen komen" (21). Hoewel
minder duidelijk uitgewerkt dan bij Trousson, blijkt toch ook bij Polak
een koppeling aanwezig tussen intentie en literaire vorm van het
toekomstbeeld.
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Het standaardwerk van Manuel en Manuel over de geschiedenis van het
utopische denken in de westerse wereld blijkt eveneens vooral te gaan
over de geschreven utopie. Alhoewel deze auteurs ook oog hebben voor de
`utopie in actie', zien zij deze toch vooral als een uitvoering van de
geschreven utopie. Zo lezen wij in hun boek: "Vaak zijn de utopieën van
de `ontwikkelde klassen' op de een of andere wijze doorgesijpeld in popu-
laire actie-programma's en algemene sociale bewegingen, zodat we bij de
beschouwing van een actuele `upper-class' utopie getuige kunnen zijn van
een voorvertoning van eisen van de massa's van morgen. (Dit is niet
altijd zo; veel van de grote utopische concepties blijven literair.) Alhoe-
wel de utopie geïnspireerd is door de ervaring van een persoon van zijn
maatschappij, is het zeer wel mogelijk, dat hij de stem wordt van hele,
zwijgende segmenten van de bevolking. Hij creëert bewustzijn, zoals de
volksboekjes zeggen. In werkelijkheíd is elke van de belangrijkste slogans,
die de hoopvolle verwachtingen tot uitdrukking brachten van de Franse en
Engelse arbeidersklassenbewegingen van de eerste helft van de negentien-
de eeuw, geplukt uit de tuinen van de gedrukte werken van utopische
schrijvers" (22). Bovendien constateren Manuel en Manuel, dat "de studie
van de actuele ervaring van diegenen, die gepoogd hebben utopieën uit te
voeren (...) ons te gevaarlijk dicht bij de werkelijkheid (zou) brengen"
(23).

Tussen de auteurs, die de eerste variant voorstaan, neemt Ruyer een
eigen plaats in. In `L'utopie et les utopies' maakt Ruyer een onderacheid
tussen het utopisch genre met verschillende intenties en de utopische
methode. Het genre bepaalt de utopie als "een beschrijving van een denk-
beeldige wereld, buiten onze ruimte of onze tijd, of in ieder geval, buiten
de historische en geografische ruimte en tijd" (24). Utopieën zijn "per
definitie" (25) geschreven, "literaire productie" (26). Deze beschrijvingen
van denkbeeldige werelden zijn te zien als inkledingen van een verhaal
met verschillende intenties. Sommige willen niet anders zijn dan beschrij-
vingen van steden van geluk; andere zijn vooral kritisch met betrekking
tot de werkelijke wereld; weer andere onderzoeken eenvoudigweg moge-
lijkheden; enkele hebben een constructieve intentie; een klein aantal is
slechts geschreven omwille van de ingenieuze vertelling. Wil men, zo stelt
Ruyer nu, de utopie definiëren als een genre met verschillende intenties,
dan komt men er niet uit. Wat de utopieën esaentieel met elkaar gemeen
hebben zijn niet de intenties ervan - deze zijn wel zeer gevarieerd -, en
ook niet de wijze van vertelling, maar hun procédé, hun methode, te om-
schrijven als "geestelijke exercitie op het terrein van mogelijke verwij-
dingen van de werkelijkheid" (27).

Met deze gedachtengang brengt Ruyer een belangrijke nieuwe onder-
scheiding aan, waar het gaat om de afbakening van het utopisch terrein.
Het zijn niet alleen de intentie en de vorm, die de utopie als zodanig
bepalen, maar ook, of ineer nog, de methode, die gehanteerd wordt. In
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een volgend hoofdstuk komen we hierop uitvoeriger terug. Voor dit
moment is de constatering van belang, dat ook voor Ruyer de intentie en
de methode van de utopie zich presenteren in literaire vorm en wel per
definitie.

In hetzelfde voetspoor treedt Vogelaar, wanneer ook hij in een artikel
in `De Groene Amsterdammer', die een serie wijdde aan de utopie, stelt:
"Als denkbare wereld is de utopie even werkelijk als een tekst - en goed
beschouwd is de utopie per definitie nooit meer dan een tekst" (28).
Vogelaar onderscheidt van elkaar utopisch systeem en utopische methode.
Is het systeem de schildering van een perfecte staat, de utopische
methode is "een vorm (cursivering van Vogelaar, JG~ van denken die
openstaat voor andere mogelijkheden dan de ene die gerealiseerd is (...)
en daarom aanspraak maakt op algemeengeldigheid. (...) Toegepast op de
utopie zelf - de teksten, want de utopische stad is altijd eerst en vooral
een geschreven stad geweest - houdt de utopische methode een leeawijze
in, minder gericht op manifeste inhouden dan op drijfveren van de utopie-
vorm" (29).

Dat de geschiedenis van de utopie deze vooral laat zien als literair
genre is zonder twijfel waar. Als literair genre is de utopie ook het
meest "tastbaar" . Desalniettemin is het de vraag, of een strikte koppeling
tussen utopische inhoud en literaire vorm wel houdbaar is. Eén van de
eigenaardige consequenties van een dergelijke koppeling is in ieder geval,
dat de utopie zou kunnen ophouden te bestaan, nl. wanneer zij niet meer
geschreven wordt. Met name gedurende de afgelopen decennia is door
verschillende auteurs gewezen op het einde van de utopie in deze met
alle, meestal verregaande, gevolgen van dien.

Een duidelijk voorbeeld hiervan vormt Polak. In `De toekomat ia verle-
den tijd' constateert hij, dat "in de huidige tijd de toekomstbeelden (...)
tegen wil en dank, in één hoek (zijn) gedreven. Door de tijd zijn zij uit
de tijd geraakt. Zij zijn door gelijksoortige oorzaken en met gelijksoor-
tige middelen (cursiveringen van Polak, JG) geschandaliseerd en gevandali-
seerd, verguisd en vergruisd. Ook de implicaties en consequentiea van dit
gemeenschappelijk lot dezer uiteenlopende beelden van de toekomst wijzen
in één richting, die mogelijk mede voor de toekomst van ons eigen lot
alreeds het intreden van een ongunstige koerswending zou kunnen aange-
ven" (30). In plaats van aangetrokken te worden door de toekomende tijd,
begraaft de mens zich in de tegenwoordige tijd. Van toekomst-mens wordt
hij heden-mens. Zijn opgeslotenheíd in het heden betekent een ont-utopi-
sering, die zich uiteindelijk tegen de mens en zijn cultuur zal richten.
Een tijd zonder toekomstbeelden is een tijd zonder toekomst.

Hoe boeiend Polak ook is in zijn analyse van de tijd, waarin hij zijn
boek schrijft, - de vijftiger jaren van deze eeuw -, waarbij vooral zijn
aanval op het existentialisme van die dagen uiterst scherp uitvalt, het is
toch de vraag, of de eenzijdigheid van zijn utopie-begrip, waar het de
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verschijningsvorm ervan betreft, hem niet een stap te ver heeft doen zet-
ten in de richting van zijn cultixurpessimisme.

Het feit immers, dat er geen utopieën meer worden geachreven, vormt
voor Polak een aanwijzing, dat de mens onvrij is en dat er voor deze
mens geen toekomst meer kan zijn. Het is evenwel de vraag, of het hier
geen voorbarige conclusie betreft. Is het niet ook mogelijk, dat het
utopische bewustzijn - hoezeer dit ook onder druk moge staan van de
tijdsgeest - zich via andere kanalen baan breekt en toekomst schept? In
een later werk van zijn hand blijkt toch ook Polak duidelijk oog te
hebben voor deze mogelijkheid. In `Prognostica' constateert hij, dat de
toekomst inderdaad weer onder mensen tot leven is gekomen, tegen alle
verdrukkingen van het heden-denken in. Evenwel, hij beschrijft deze her-
leving in termen van wetenschap en techniek. De utopie lijkt in de visie
van Polak een opvolger te hebben gevonden in het geplande toekomst-
denken van de wetenschappelijke en technische prognostica. Deze heeft de
toekomst weer gered. De ironie wil, dat zijn tweedelige `Prognostica' juist
verscheen in het jaar 1968, het jaar, waarin de utopische intentie, zoals
die o.a. door denkers als Bloch en Marcuse al jaren werd verwoord, zich
op spectaculaire wijze baanbrak. De utopische intentie binden aan één
vorm kàn leiden tot een zekere vervorming van het geschiedbeeld.

Ook Manuel en Manuel lijken een soortgelijke opvatting als Polak te
huldigen, wanneer zij hun historisch overzicht besluiten met de uitspraak:
"De westerse beschaving zou wel eens niet in staat kunnen blijken te zijn
lang in leven te blijven zonder utopische fantasieën net zomin als indivi-
duen kunnen bestaan zonder te dromen" (31). Zoals boven reeds opge-
merkt: ook deze auteurs houden zich bezig met de geachreven utopie. Ook
zij zien een einde komen aan de traditie van de geschreven utopie en
koppelen daaraan de mogelijke ondergang van de westerse beschaving. Hun
analyse met betrekking tot de verdwijning van de utopische traditie in de
zin van de geschreven utopie komt met die van Polak overeen, evenwel
zoeken zij hun heil, waar het gaat om de redding van de beschaving,
niet, zoals Polak, in de prognostiache wetenschap, maar veeleer in culti-
vering van "de oude wijze van wensen" (32). En mocht de traditie van de
geschreven utopie dan toch verdwijnen, dan vindt de utopische expressie
wel andere media, zoals de tekeningen van de architectuur of de gespro-
ken film: "Misschien verdwijnt de hele tradítie van de geschreven utopie,
terwijl en doordat de zwijgende architectentekening en de gesproken film
de favoriete media van de utopische expreasie worden" (33). Alhoewel in
deze visie de utopische intentie niet louter en alleen gebonden is aan de
literaire vorm, blijft toch het aantal mogelijkheden zich daarbuiten te
manifesteren beperkt.

Trousson tenslotte gelooft niet zozeer in de mogelijkheid, dat de
utopie verdwijnt: "Slechts in Utopia zijn er geen utopieën meer" (34).
Weliswaar ondergaat de utopie heden ten dage een crisis, deze is echter
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niet anders dan de "weerspiegeling van de crisis der waarden, merkbaar
vanaf 1939, scherper aedert de Tweede Wereldoorlog" (35). De utopie
ondergaat volgens Trousson weliswaar een mutatie, van een breuk is geen
sprake. Laat de afgelopen periode vooral de anti-utopie zien, deze is toch
niet anders te begrijpen dan als een bepaalde vorm van de utopie.

In weerwil van de opvattingen van Trousson mogen Polak en Manuel
en Manuel gelijk hebben in hun constatering, dat de geschreven utopie
aan het verdwijnen is. Hun conclusie, dat daarmee de utopie als zodanig
verdwijnt, wordt hier stellig niet onderschreven. Deze studie wil integen-
deel laten zien, dat de koppeling van utopische intentie en literaire vorm
een te enge begrenzing inhoudt van de expressievormen, waarvan de
utopische intentie zich kan bedienen. En al heeft Trousson gelijk, wan-
neer hij, in weerwil van Polak en Manuel en Manuel stelt, dat de utopie
telkenmale opnieuw geboren wordt, "zodra een toestand als conflictueus
wordt ervaren" (36), ongelijk heeft hij, wanneer hij meent, dat deze erva-
ring zich slechts literair kan uiten. Men zou kunnen stellen, dat door de
koppeling van inhoud aan één bepaalde vorm onrecht wordt gedaan aan
het wezen van de utopische intentie. Zomin als de utopie zich laat vatten
binnen de grenzen van definities en deze altijd zal overschrijden, zomin
laat zij zich binden aan alechts één uitdrukkingsvorm.

De tweede variant

De tweede variant, vooral door het orthodoxe marxisme voorgestaan, ziet
de utopie als een voorwetenschappelijke wijze van denken. Vorm en
intentie zijn hierbij van elkaar onderscheiden. De vorm is utopisch; het-
geen zich daarin uitdrukt is op zichzelf niet van belang ontbloot, maar
toch niet meer dan een voorwetenschappelijke wijze van denken, die, zo-
als Engels in `Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wis-
senachaft' opmerkt, "eerst op werkelijke bodem gesteld moet worden" (37).

Het is zeker niet zo, dat Engels de grote utopisten als pure fantasten
beschouwt. Integendeel. Hij ziet in hen, in Thomas More, in vooral Saint-
Simon, Owen en Fourier, de eigenlijke voorlopers van het socialisme,
zoals het door Marx en hemzelf is ontwikkeld. Bloch schrijft daarover:
"Er is niet in het minst sprake van spottend gelach of schouderophalen.
Het zijn de achtenswaardige voorlopers, die wij ons met respect herinne-
ren, tezamen met Kant en Hegel, zoals Lenin nog toevoegt" (38). Duidelijk
geeft Engels blijk van zijn waardering voor hetgeen in de geschriften van
met name Saint-Simon, Owen en Fourier eigenlijk werd geïntendeerd,
wanneer hij schrijft: "Wij verheugen ons liever over de geniale gedach-
tenkiemen en gedachten, die overal onder het fantastische omhulsel uit-
breken" (39). Probleem volgens Engels is alleen, dat deze zogenaamde
utopisch-socialisten deze gedachten niet wisten uit te werken in de rich-
ting van een praktische wetenschap, maar er een volkomen sociaal
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systeem mee opbouwden, dat zich wel van een fantastische, dat wil zeg-
gen in dit geval volslagen denkbeeldige uitdrukkingsvorm moest bedienen.
Of zoals Bloch opmerkt: "Deze utopisten lijden evenwel aan het manco,
dat zij over de tussenstukken heenspringen, doordat zij deze niet
voldoende kennen en er daarom niet over reflecteren, op welke wijze uit
de beste utopische wil van een klassenloze maatschappij vol vrijheid,
gelijkheid en broederschap een tegendeel als de bourgeois kon ontsprin-
gen" (40).

De utopie van de utopisch-socialisten wordt gezien als een abstracte
wijze van verklaring van het sociale gebeuren. Als er, om in termen van
Bloch verder te spreken, afscheid van de utopie genomen moet worden,
dan is het van deze abstracte utopie. En dat is volgens hem in het
marxisme gebeurd: "het marxisme is niet géén utopie, maar concrete uto-
pie" (41). Als er in het kader van deze tweede variant te spreken valt
over de verdwijning van de utopie, dan is het in deze termen.

Volgens de marxistische kritiek, zo stelt Trousson, heeft de utopie een
soort breekpunt bereikt. De utopie zou moeten verdwijnen, omdat zij
burgerlijk het einde van de rit heeft bereikt en daarmee niets meer heeft
te zeggen, en omdat zij socialistisch geen reden van bestaan meer heeft
(42). Trousson meent echter, dat hiermee de vooronderstelling gegeven is,
dat de toekomst alleen maar zou bestaan uit situaties, die altijd gebaseerd
zouden zijn op volledige unanimiteit. En dat lijkt niet denkbaar. De utopie
wordt voortdurend herboren op het moment, dat een bepaalde toestand als
conflictueus wordt ervaren, of het nu om een burgerlíjke of socialistische
gaat.

Desalniettemin is ook binnen het marxistische kamp een andere opvat-
ting over de verdwijning van de utopie op te merken, waarvan Bloch de
vertegenwoordiger bij uitstek is. Wat verdwijnt, of beter gezegd, wat ver-
dwijnen moet, is de utopie in haar abatracte vorm, zodat de eigentijdae
utopische intentie kans krijgt grond onder de voeten te krijgen. Een der-
gelijk concrete utopie kunnen mensen niet missen "ter omwenteling van
onze werkelijkheid in de richting van een juiste, goede, humane, voor
mensen verdraaglijke en tenslotte voor mensen gebouwde werkelijkheid.
Daarom nooit genoeg concrete utopie" (43).

Het mag duidelijk zijn, dat bij deze tweede variant de kritische inten-
tie van de utopie meer aandacht krijgt. Het gaat niet meer om de vorm,
maar om de, zij het naïeve en voorwetenschappelijke, kritiek op de maat-
schappelijke werkelijkheid.

De derde variant

In de derde variant wordt het accent meer uitdrukkelijk op de kritische
intentie gelegd. "Daarmee", zo stelt Neuaiiss, "wordt het begrip utopie
ont-formaliseerd en ont-historiseerd" (44). De utopie wordt ontdekt als
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een uitdrukking van een bepaalde houding van de mens ten opzichte van
de samenleving, waar hij deel van uitmaakt. Het gaat hierbij om een hou-
ding van kritiek, die een gegeven maatschappelijke werkelijkheid beoor-
deelt vanuit en aan de hand van het idee, dat deze werkelijkheid anders
kan zijn en anders zou behoren te zijn. Dit anders denken van de werke-
lijkheid, die in haar feitelijkheid als conflictueus ervaren wordt (Trous-
son), is een wezenlijk menselijk vermogen.

De maatschappij, waarin de mens te leven heeft, doet zich van de ene
kant aan hem voor als feitelijk gegeven, dat hij maar te nemen heeft.
Geworpen in de wereld der contingentie, is hij er aan onderworpen. Van
de andere kant, deze onderworpenheid is niet totaaí; de menselijke be-
staanswereld is niet gesloten. Was dat wel zo, dan zou ook de geschiede-
nis van de mens een zich autonoom voltrekkend proces zijn, waarin de
mens slechts als speelbal van ongrijpbare krachten functioneerde. Het is
juist een wezenskenmerk van de mens, dat hij in staat is de gegeven
werkelijkheid, waarin hij te leven heeft, te overstijgen en aan een kri-
tisch oordeel te onderwerpen. Onderworpen aan de bestaande situatie ia
de mens tegelijkertijd dat eigen-aardige wezen, dat zijn eigen werkelijk-
heid ook weet te ontwerpen. Overbekend is in dit verband de vergelijking
van Marx tussen de spin en de wever, de bij en de bouwmeester: "Een
spin verricht operaties die lijken op die van de wever, en een bij
beschaamt door de bouw van haar wascellen menig menselijk bouwmeester.
Wat echter van meet af aan de slechtste bouwmeester van de beste bij
onderscheidt, is, dat hij de cel in zijn hoofd gebouwd heeft, voordat hij
ze in was bouwt" (45).

Het menselijk ontwerp ontleent zijn zin aan het gegeven, dat de
werkelijkheid, die door de mens ontworpen wordt, niet alleen feitelijkheid,
maar ook mogelijkheid is, zoals ook de mens zelf feitelijkheid én moge-
lijkheid is.

Op eigen wijze formuleert Polak de houding van de mens in zijn
wereld, welke houding fundamenteel ten grondslag ligt aan de utopie: "De
gespleten mens is eerst de volledige en volwaardige mens. In en door deze
gespletenheid vermag de mens buiten zichzelf te treden, boven zich zelf
te stijgen. De mens is dubbel-zinnig of hij is niet. Alleen door middel van
zijn fundamenteel gespleten geestesatructuur (cursivering van Polak, JG) is
de mens in staat zich een voorstelling te vormen van het gans andere en
daaraan deel te hebben. Alleen zo kan de mens gelijktijdig zijn burger
van twee werelden, deze en een gans andere. De mens bouwt zich tegen-
over en in tegenstelling tot het bestaande een ander Rijk. Uit deze anti-
these wordt ook het Rijk der Toekomst geboren" (46).

De bouwmeester van de toekomst is een dubbelzinnig wezen, dat in
staat ia de bestaande, conflictueuze werkelijkheid en de (nog) niet
bestaande, harmonieuze werkelijkheid gelijktijdig, dat wil zeggen in één
te denken, waardoor de richting; die de mens aan de geschiedenis van
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zijn wereld geeft, bepaald wordt. Of om het anders te zeggen: doordat de
mens in staat is de polen van zijn gespletenheid tot syntheae te brengen,
krijgt zijn geschiedenis zin.

Hiermede is de utopische intentie gegeven. "Het wezen van de utopie",
zo formuleert Plattel, "bestaat in het bevrijdende elan om de beperkthe-
den van het menselijk bestaan voortdurend te overschrijden naar een
betere toekomst. Zij vervult een kritische functie. Zij houdt de
maatschappij een concreet ideaalbeeld voor ogen en oefent zo voortdurend
een morele pressie op haar uit om een betere wereld tot stand te bren-
gen. Iedere utopie die de samenleving nieuwe perapectieven schenken wil,
stelt zich tegelijk negatief op tegenover de bestaande situatie, die zij
poogt te veranderen" (47). De utopie heeft altijd twee kanten. "Zij is kri-
tiek op datgene, wat is, en voorstelling van wat zou behoren te zijn", zo
stelt Horkheimer (48).

Als we willen begrijpen, wat de utopie is, dan gaat het volgens deze
variant in eerste instantie om het begrijpen van de intentie, die haar
fundeert. Deze kritische intentie nu is niet aan één vorm gebonden. De
utopie is daarmee inderdaad "ontformaliseerd" (Neususs). Dit wil overigens
niet zeggen, dat de utopie vormloos zou zijn geworden; alleen, dat zij, om
tot verschijning te komen, niet aan één bepaalde vorm gebonden is.
Bovendien is deze houding van de mens ten opzichte van zijn eigen
wereld "ont-historiseerd" (Neusiiss): zij is niet gebonden aan een bepaalde
fase van de menselijke geschiedenis, maar tijdloos in die zin, dat zij zich
in elke fase van de geschiedenis laat ontdekken. Evenmin is deze houding
te zien als een voorwetenschappelijke wijze van denken, maar als moment
van vruchtbare wetenschapsbeoefening te herkennen.

Het zal duidelijk zijn, dat het utopiebegrip door deze opvatting niet
aan helderheid en exactheid wint. Neusiiss vraagt zich dan ook af, of een
dergelijk begrip, dat het historisch en zakelijk meest verscheidene op één
noemer zou moeten brengen, niet noodzakelijk ertoe veroordeeld is on- en
bovenhistorisch abstract te worden. "1s dat eigenlijk wel anders denkbaar
dan als lege formule, waarin oneindig veel ingepakt kan worden en dat
bijgevolg welbeschouwd niets meer bevat?" (49).

Het gevaar met een lege formule achter te blijven is zeker aanwezig,
wanneer we bij de omschrijving van de utopie ons tevreden zouden stellen
met de aanduiding van de utopie als intentie. Hoezeer ook de ont-forma-
lisering en ont-historisering van het utopiebegrip ons behoedt voor al te
nauwe begrenzing ervan, tegelijkertijd moet worden opgemerkt, dat het
utopisch eigene daarmee nog niet is ontdekt. Wanneer men alleen let op
de kritische intentie, dan zou iedere maatachappij-kritiek, ook een strikt
wetenschappelijke, utopisch zijn. Iedere utopie is wel maatschappijkritisch,
maar iedere maatschappijkritiek is geen utopie. Het gaat erom het speci-
ficerende moment te vinden, waardoor maatschappijkritiek utopisch wordt.
Met Plattel is de kardinale vraag, waar alles om draait, als volgt te for-
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muleren: "Welke is de eigen uitdrukkingsurijze van de utopische
maatschappijkritiek zonder dat zij aan één bepaalde uitdrukking8vorm
(cursiveringen van Plattel, JG) gebonden is" (50). Het antwoord op deze
vraag zal gaandeweg door dit proefschrift heen gezocht worden in de
speelse dubbelzinnigheid, die de utopie kenmerkt, zowel inhoudelijk als
formeel en die haar onderscheidt van andere vormen van maatschappijkri-
tiek.

Met betrekking tot de eerste, alsook de tweede variant is gesproken over
mogelijke verdwijning van de utopie. Ditzelfde zal hier ook geschieden in
verband met de derde variant, die de kritische intentie van de utopie
vooropstelt. Ook wanneer de utopische intentie is losgekoppeld van de
verschijningsvorm, is verdwijning ervan denkbaar. In `Ideology and Utopia'
oppert Mannheim deze mogelijkheid. Ook voor hem is de utopie in eerste
instantie intentie, een bepaalde mentaliteit, die de werkelijkheid overstij-
gend, deze metterdaad tracht te veranderen. Deze mentaliteit klinkt zowel
door in literaire vorm, alsook is deze op te vatten als bewustzijn, dat
mensen oproept tot een collectieve activiteit, "die probeert de werkelijk-
heid zo te veranderen, dat zij overeenstemt met hun doelstellingen, die de
realiteit overstijgen" (51).

Volgens Mannheim nu is het denkbaar, dat deze utopische mentaliteit
verdwijnt. Maar daarmee houdt ook de geschiedenis op te bestaan als een
op een uiterst doel gericht proces. "Wanneer de utopie verdwijnt, houdt
de geschiedenis op een proces te zijn, dat leidt naar een uiteindelijk doel.
Het referentiekader, volgens welk we feiten evalueren, sterft weg en we
blijven achter met een serie gebeurtenissen, die, voorzover het de inner-
lijke betekenis ervan betreft, alle gelijk zijn. Het concept `historische
tijd' dat leidt tot kwalitatief verschillende tijdperken, verdwijnt, en
geachiedenis wordt meer gelijk aan ongedifferentieerde ruimte" (52).

Met het verdwijnen van de utopie in deze zin verdwijnt een kritisch
bewustzijn, dat de geschiedenis richting geeft. De geschiedenis wordt aan
zichzelf overgelaten en verwordt daarmee tot een gebeuren, waarin feite-
lijkheid en zakelijkheid de mens domineren. "De verdwijning van de utopie
brengt een statische stand van zaken voort, waarin de mens zelf niet
meer wordt dan een ding. (...) met het opgeven van utopieën verliest de
mens zijn wil de geschiedenis te vormen en daarmee zijn vermogen deze
te begrijpen" (53).

De utopie hoort wezenlijk bij de mens, maar dan wel bij de vrije
mens, die zijn fundamenteel gespleten geestesstructuur (Polak) weet te
behouden en vruchtbaar te maken met het oog op de vormgeving van zijn
eigen geschiedenis. Zonder utopie geen toekomst (Polak), zonder utopie
geen overlevingskans voor de westerse beschaving (Manuel en Manuel),
zonder utopie geen zinvol gerichte geschiedenis (Mannheim). Houdt de
utopie op te bestaan, dan is dit een indicatie voor de graad van onvrij-
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heid van de mens, voor de graad van zijn verwording tot ding tusaen de
dingen, tot louter feitelijkheid. Dit moet goed worden verstaan. Ten
opzichte van het vrije menselijke vermogen eigen toekomst te ontwerpen,
-`het utopische' met andere woorden -, dat als actua primua is op te
vatten, is de utopie te zien als uitdrukking daarvan, als actua secundus
(54). Het utopische ofwel de utopische openheid voor de toekomst kan
zich in de utopie, in een veelheid van vormen daarvan uiten, zoals omge-
keerd de utopie de utopische geneigdheid impliceert. Dit betekent dat,
wanneer in een bepaalde tijd geen utopie zichtbaar is, niet per se gecon-
cludeerd mag worden, dat het utopische moment uit het menselijk bewust-
zijn verdwenen is. Wanneer echter, van de andere kant, utopieën zich niet
kunnen ontwikkelen, is de kans groot, dat het utopische in de mens ver-
schrompelt.

Tegen deze achtergrond dient de volgende beschrijving van Mannheim
te worden gelezen, waar hij met betrekking tot de dertiger jaren van
deze eeuw schrijft: "Dit proces van complete destructie van alle spirituele
elementen, de utopische als de ideologische, heeft zijn parallel in de
meest recente trends van het moderne leven en in daarmee corresponde-
rende tendenties in het domein van de kunst. Moeten we de verdwijning
van het humanitaire uit de kunst, het opduiken van `feitelijkheid'
(Sachlichkeit) binnen het sexuele leven, kunst en architectuur, en de ex-
pressie van natuurlijke driften op het terrein van de sport - moet dit
alles niet geïnterpreteerd worden als symptomatisch voor de toenemende
regressie van de ideologische en utopische elementen uit de mentaliteit
van de strata die de huidige situatie steeds meer gaan domineren? Moét
niet de geleidelijke reductie van de politiek tot economie, in de richting
waarvan op zijn minst een tendens waarneembaar is, de bewuste verwer-
ping van het verleden en van de notie van historische tijd, het bewust
terzijde schuiven van elk `cultureel ideaal' net zo goed geïnterpreteerd
worden als een verdwijning van iedere vorm van utopisme uit de politieke
arena" (55).

Hetgeen Mannheim hier schrijft over de dertiger jaren is misachien
ook van toepassing op onze eigen dagen, waarin het no-nonsense-denken
de politiek beheerst, waarin de cultuur geïnfecteerd is door een functio-
nele rationaliteit, waarin sprake is van structureel geweld. Heeft in dagen
als deze de utopie nog wel een kans, waarin, zoals Habermas schrijft, de
structuur de leefwereld koloniaeert (56), en waarin volgens Foucault
sprake ia van een nieuwe panoptische macht die de mens degradeert tot
een onophoudelijk veranderbare functie in een netwerk van krachtsver-
houdingen(57)?

Zeker is waar, dat de vrijheid van de mens in de zin van vrijheid zijn
eigen geschiedenis te ontwerpen en vorm te geven onder wel zeer zware
druk is komen te staan; dat de functionele rationaliteit zich sterker lijkt
te doen gelden dan de substantiële, die meer oog heeft voor waarden en
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culturcle ideeën. l~aarinee zijn everiwel de vrijheidamogelijkheden nog niet
geheel en al verdwenen. In het kader van de utopieproblematiek kan men
zich de vraag stellen, of door de koppeling van het utopisch bewustzijn
aan één verschijningsvorm, namelijk de literaire, niet al te gemakkelijk de
conclusie is getrokken, dat hiermede ook het utopisch bewustzijn als zo-
danig verdwenen is.

Wanneer daarentegen, zoals in Neusiiss' derde variant gebeurt, die kop-
peling wordt losgelaten, wordt de mogelijkheid geopend de utopische
intentie ook in andere vormen te herkennen. Dit zou dan tot meer opti-
mistische conclusies over de toekomst van de samenleving kunnen leiden.

Wanneer het namelijk inderdaad mogelijk is utopieën te onderkennen in
welke vorm dan ook, is in ieder geval de conclusie, dat de vrije mens
beperkt is in zijn scheppend vermogen zich te ontplooien, vooralanog on-
gegrond. Ondanks alle onderdrukking van de vrijheid van mensen, een
dergelijke onderdrukking lijkt toch wel nooit totaal te kunnen zijn. Zeker
anders dan in de dagen van weleer, is de utopische intentie ook in onze
dagen waarneembaar en wel in eigentijdae vorm. Het gaat erom deze te
herkennen.

Samenvattend en concluderend zou nu gesteld kunnen worden, dat de
utopie in eerste instantie bepaald wordt door haar intentie; de vorm, die
deze intentie aanneemt, kan zeer verscheiden zijn. Daar dient evenwel
aan toegevoegd te worden, dat de utopie wel een zeer eigen uitdrukkings-
wijze kent, waardoor zij zich onderscheidt van andere kritische benade-
ringen van de maatschappelijke werkelijkheid. Met alleen de aanduiding
`kritische intentie' is de utopie niet voldoende getypeerd.

In volgende hoofdstukken zal dan ook, behalve aan een nadere
omschrijving van de utopische intentie, aandacht worden besteed aan de
typische wijze, waarop deze intentie tot uitdrukking komt.
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Hoofdstuk 2

Beknopte geschiedenis van de utopie

1. Inleiding

Alvorens over gegaan wordt tot een nadere verkenning van het wezen van
te utopie, wil dit hoofdstuk (1) laten zien, dat mensen in de verschillende
periodes van hun geschiedenis op voortdurend eigentijdse wijze uitdruk-
king hebben gegeven aan hun utopische gerichtheid. De utopie is geen min
of ineer recente uitvinding, maar een werkelijkheidsbenadering, die her-
kenbaar is tot in een vroeg stadium van de menselijke geschiedenis. Van
tijd tot tijd, van situatie tot situatie variërend naar vorm en inhoud,
verschijnt de utopie door de geschiedenis heen als in wezen hetzelfde
blijvende streven van mensen hun maatschappelijke werkelijkheid te
richten op een andere, die meer dan de bestaande aituatie, waarin zij te
leven hebben, beantwoordt aan diepgewortelde idealen.

Het zal duidelijk zijn, dat een overzicht van de geschiedenis van de
utopie binnen het kader van een studie als deze niet anders kan zijn dan
een globale weergave van grote lijnen, die in die geschiedenis zijn te
ontdekken. Toch kan ook een dergelijke beknopte schets dienen om een
beter begrip te verkrijgen, hoe het wezen van de utopie in iedere ge-
schiedenisperiode een eigentijdse vormgeving krijgt.

Dit historische hoofdstuk leert een bepaalde utopische gestaltegeving
te relativeren, waardoor het zicht op hedendaagse utopische uitingen ver-
scherpt wordt.

2. Verleden en heden van de utopie

Oudheid en middeleeuwen

Thomas More is niet de uitvinder van de utopie. Hij is te zien als de
naamgever aan een bepaald genre van toekomstdenken, dat ook reeds voor
hem tot uitdrukking gekomen is. Toch is het ook niet geheel en al toe-
vallig, dat juist More beschouwd wordt als "degene die", zoals Plattel
meent, "met zijn `Utopia' (1516) de stoot tot het literair-utopisch genre
geeft" (2). Door de meeste schrijvers over de utopie wordt de Renaissance
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aangeduid als het tijdperk, waarin de utopie tot volwaardige wasdom be-
gint te komen. De `Nieuwe Tijd' geeft een duidelijk nieuwe impuls aan het
denken van de mens over zichzelf en zijn wereld, ook met het oog op
ontdekking van mogelijkheden voor een andere dan de gegeven werkelijk-
heid. Maar niets is zo nieuw, of het heeft zijn voorlopers in de geschie-
denis.

Vrijwel alle, aan schrijvers dezes bekende geschiedschrijvers van de
utopie vestigen er de aandacht op, dat die voorlopera enerzijds teruggaan
tot in de klassieke oudheid, anderzijds tot in de bronnen van het joods-
christelijk geloven. "De utopie", zo atellen Manuel en Manuel, "is het
bastaardgewas, dat ontsproten is aan de kruising van een paradijsachtig,
onaards geloof van de joods-christelijke religie met de Helleense mythe
van een ideale wereldstad" (3). Beide wortela van het westerse utopische
denken blijven in de geschiedenia daarvan herkenbaar.

Het denken van de klassieke oudheid, zoals zich dat met name bij de
Grieken manifesteert -( "de Romeinse geest, reaoluut gewend naar de vita
activa, heeft geen plaats ingeruimd voor de utopie" (4), meent Trousson;
waarschijnlijk ook niet voor niets is de verteller van More, Raphaël
Hythlodaeus, "wel goed thuis in de Griekse letterkunde, maar niet zozeer
een Latinist" ( 5)) -, betekende een doorbreking van het mythische
wereldbeeld. Kosmogene theorieën traden in de plaats van mythische oor-
sprongverhalen. Niet meer werden mens en wereld gezien als onderworpen
aan het noodlot, dat geen enkele speelruimte bood, maar hoe langer hoe
meer vatte het idee post, dat de mens zelf zijn wereld en zijn toekomst
in handen had. Ruyer stelt: "De rationalisatie van de maatschappij-idee en
van de sociale wetgeving die door de utopie wordt geïmpliceerd is een
heldenfeit van dezelfde orde als de transformatie van de oorsprongsmy-
then in kosmogene theorieën door de Griekse denkers van Ionië" (6).

De kosmische orde, die er een is van harmonie, wordt vanaf nu
beschouwd als het model, waarnaar de mena zijn eigen wereld heeft in te
richten. Habermas geeft deze wending helder aan, waar hij laat zien, dat
het begrip `theorie' als een oorspronkelijk religieus begrip in het filoso-
fisch taalgebruik de betekenis krijgt van het schouwen van de kosmos, die
de mens aanzet zijn eigen leven naar analogie daarvan in te richten:
"Wanneer nu de filosoof de onsterfelijke orde aanschouwt kan hij er niet
omheen zichzelf gelijk de maat van de kosmos te maken, deze in zichzelf
na te bootsen. (...) Theorie drukt het leven haar vorm op, zij reflecteert
zich in de houding van diegene, die zich aan haar tucht onderwerpt, in
het ethoa (cursivering van Habermas, JG)" (7).

Het voorbeeld bij uitstek is in dit verband Plato's `Politeia'. Hierin
schetst deze het beeld van een samenleving, zoals die er uit zou zien,
wanneer de mensen, die deze samenleving vormen, zich zouden laten
leiden door het beginsel van rechtvaardigheid. Dit rechtvaardigheidsbegin-
sel is kenbaar en herkenbaar voor diegene, die vanuit wereldse belange-



23

loosheid open staat voor het deze wereld overstijgende rechtvaadrigheids-
idee. Hand in hand gaan hier samen enerzijds het ontluikende geloof in de
mogelijkheid van de mens zijn eigen wereld gestalte te geven, en dan wel
méér beantwoordend aan het ideaal, dat hij daarvan denken kan - hier
treedt het utopische moment duidelijk aan het daglicht -, anderzijds de
toch ook weer niet geheel overwonnen bepaaldheid door de mythe van een
ideale bovenaardse harmonie.

Plattel drukt dit samengaan van mythe en utopie als volgt uit: "De
statisch-kosmische wereldorde is het goddelijke voorbeeld voor een
utopisch ontworpen statische en autarkische heilstaat. De ideale harmonie
staat in de Griekse cultuur van de ene kant ver boven deze wereld en
van de andere kant geldt zij bij uitstek vóór deze wereld" (8). Maar hoe
doortrokken van mythisch bewustzijn de schildering van de "behoorlijke"
stadstaat ook moge zijn, "vanaf Plato", zo meent Trousson, "schepper van
het genre, heeft de utopie zich onophoudelijk ontwikkeld en uitgedost.
(...) Vanaf het einde van de Hellenistische periode heeft het utopisch
genre een omschreven en autonome existentie verworven: in de zestiende
eeuw zal het dan ook niet gaan om een creatie ex nihilo, maar om de
herleving van een oude droom waarvan het Griekse genie twee millennia
eerder reeds de vorm heeft geschetst en de inhoud bepaald" (9).

De ontwikkeling van de tweede belangrijke wortel van het utopische
denken zien we in de middeleeuwen, Zelf geen utopieën in eigenlijke zin
opleverend, - daarover zijn de meeste historici het wel eens -, zijn de
middeleeuwen wel een duidelijke voedingsbodem geweest voor het utopisch
denken, dat vanaf de Renaissance opbloeit. De middeleeuwse mens is een
vooral religieuze mens, die zijn geschiedenis beleeft als een tussenfase
tussen enerzijds het verlorengegane paradijs en anderzijds de wederkomst
van Christus op aarde. Maar anders dan de mens in de antieke wereld, die
de tijd cyclisch beleeft, beleeft de middeleeuwse, door de bijbel geïnspi-
reerde mens zijn tijd lineair. Bij Trousson lezen we:"Door beproevingen en
lijden heen beweegt het uitverkoren volk zich naar een toekomst, naar
een verlossing, gesitueerd in de tijd: het Beloofde Land staat aan het eind
van verduurd geduld en zal komen op een dag, waarop God de tijd geko-
men acht om het Verbond te vernieuwen" (10). De middeleeuwse mens
leeft van zijn geloof in de God van de bijbel. Het is deze God, die zijn
leven en zijn geschiedenis stuurt en uiteindelijk tot vervulling brengt. De
mens zelf is niet méér dan een gewillig instrument in Zijn handen.

Toch laten ook deze eeuwen wel momenten van utopisch denken zien,
en wel daar, waar de middeleeuwse mens zijn geloof in het komende
Godsrijk niet alleen buitenwereldlijk, maar ook binnenwereldlijk opvat.
Bloch merkt op, dat Augustinus' `Civitas Dei', ondanks het feit, dat deze
slechts een werk van Gods genade is, toch daarin utopisch is, dat zij de
mens oproept het goede te doen, alsook daarin, dat Gods `civitas' eerst
aan het eind van de menselijke geschiedenis te verwachten valt. De
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transcendentie van Augustinus is daardoor utopisch, doordat "zij zich ver-
vlecht met de produktieve hoop van de meneelijke geschiedenis (cursive-
ring van Bloch, JG), daarmee omgaat, daarin gevaar en triomf beleeft, en
niet zoals de pure transcendentie, alreeds beslistheid, fixum dus" (11).

Dat Gods Rijk hier op aarde, in deze wereldgeschiedenis reeds gestalte
aan zal nemen, wordt met name ook uitgedrukt in chiliastische atromin-
gen, die leven in de verwachting van een duizendjarig rijk, dat staat
onder de heerschappij van Christus en dat vooraf gaat aan Zijn defini-
tieve wederkomst. Deze visie is zichtbaar in de geschriften van de
twaalfde-eeuwse monnik Joachim van Fiore. Hij deelt de geachiedenis op
in drie tijdperken: dat van de Vader, dat van de Zoon en dat van de
Geest. Het laatste tijdperk van de Geest, staat, zo meent Joachim, voor
de deur - het tijdperk van de geestelijke, wijze, vredige en liefdevolle
mens. "Het Christendom gebeurt in de werkelijkheid", zo merkt Bloch met
betrekking tot Joachim op (12).

Ook de opkomst van de verschillende kloosterorden en bedelorden
geeft uiting aan het verlangen naar een andere wereld, die niet alleen
gezocht dient te worden buiten deze wereld, maar reeds in het onder-
maanse gestalte behoort te krijgen. Deze orden vormen op eigen wijze
een kritische aanval op bestaande sociale onrechtvaardigheden, die
indruisen tegen de idealen van christelijke broederschap en naastenliefde.
Manuel en Manuel stellen, dat "ondanks alle verschillen tussen klooster-
wezen en vrceg utopisme, het Europese monasterium de eerste inatitutie
(was), die worstelde met het wezenlijk Christelijk utopische probleem: de
schepping van een maatschappij, die zowel een beeld op aarde was van
een goddelijke orde als een voorbereiding op het geluk van een toe-
komstige tijd" (13).

Hoezeer echter in het denken van de middeleeuwse mens utopische
momenten te ontdekken zijn, voorop blijft toch staan zijn geloof, dat niet
hij zelf het is, die zijn toekomst in handen heeft, maar dat God het is,
die de geachiedenis van de mens naar haar eschatologische voleinding
voert. De verticale bepaaldheid van de geschiedenis blijft dominant ten
opzichte van de horizontale bepaling van de wereld van de mens door de
mens. "Evenwel", zo merkt Trousson op, "blijft staan, dat, hoe vreemd de
theologische Middeleeuwen ook mogen zijn aan de utopische mentaliteit,
de joods-chriatelijke traditie aan deze laatste een belangrijke erfenis
heeft nagelaten: voortaan representeren de utopieën de ideale stad niet
meer in het verleden. De occidentale betekenis van de geschiedenis is
geboren" (14) .

De Renaiesance

Eind vijftiende eeuw, begin zestiende eeuw breekt een nieuwe tijd aan,
die ook het utopische denken een krachtige stimulans biedt. De ontdek-
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king van de nieuwe wereld door Columbus, alsook de nieuwe plaatsbepa-
ling van de aardbol in het geheel van het planetenstelsel door Copernicus
en Galilei verruimen in hoge mate het menselijke blikveld en geven de
stoot aan de ontwikkeling van nieuwe inzichten omtrent de mens en zijn
wereld. De middeleeuwse opvattiiig, dat God het is, die het lot van de
mens in handen heeft, maakt plaats voor een groeiend geloof van de mens
in zichzelf en in zijn eigen verantwoordelijkheid voor het ontwerpen en
inrichten van zijn wereld. Dit tijdperk van de Renaissance doet de utopie
eerst recht tot bloei komen.

In deze tijd verschijnt `Utopia' van Thomas More. Het humanisme van
de klassieke oudheid en het joods-christelijke geloof in een andere wereld
treffen elkaar hier en worden tot een nieuwe eenheid omgevormd. Neemt
de Renaissance-mens van het klassieke humanisme het geloof over in
eigen kunnen en verantwoordelijkheid, hij ontdoet het tegelijkertijd van
zijn nog sterk verticale bepaaldheid. "Terwijl het platoonse staatsmodel
uit de oudheid", zo schrijft Plattel, "in zekere zin nog een boven de wer-
kelijkheid gedachte idee is, wordt het utopisch eiland van Morus uit het
rijk der ideeën naar beneden gehaald en fictief naast de menselijke wer-
kelijkheid geplaatst (cursiveringen zijn van Plattel, JG)" (15). Utopia
bevindt zich ergens op deze wereld en niet daarbuiten.

Deze humanistische opvatting van de Renaissance-mens ten opzichte
van zichzelf en zijn wereld plaatst hem ook in een andere verhouding ten
opzichte van zijn God. Utopia is, zoals Polak opmerkt, atellig niet anti-
religieus (16) - het geloof in God blijft als zodanig onaangetast -, maar
de mens kent aan zichzelf een duidelijker plaats toe in het heilsplan, dat
God met de wereld voorheeft. Binnen dit plan ontdekt de mens zijn eigen
verantwoordelijkheid. Niet God alleen brengt een nieuwe wereld tot stand,
maar Hij heeft daarvoor de mens uitdrukkelijk nodig. "De paradijzen van
de joods-christelijke religies", menen Manuel en Manuel, "werden voort-
gebracht door een transcendente God, en tijd en natuur van Zijn schep-
ping waren afhankelijk van Zijn wil alleen. Utopia is een door mensen
gemaakt paradijs op aarde, een usurpatie van Zijn almacht" (17).

Ook Elias wijst op deze belangrijke verschuiving. Hij stelt, dat in ver-
gelijking met de fantasiebeelden van een betere wereld, die eraan vooraf-
gingen, het fantasiebeeld, dat zich in `Utopia' van More aftekende, duide-
lijk geseculariseerd is: "Het liet de goden buiten spel; de menaen werden
hier in hoge mate voorgesteld als de bewerkers van hun eigen maatschap-
pelijke instellingen. Zo wordt ook de lezer de gedachte aan de mogelijk-
heid van een verbetering van deze instellingen door mensen duidelijk te
verstaan gegeven" (18). Trousson meent, in dezelfde lijn verder denkend,
dat bij More de mens zelf en niet meer een goddelijke potentie verant-
woordelijk is voor de inrichting van een volkomen maatschappij (19).

Maar hoezeer ook de nieuwe tijd het denken van de mens omtrent
zichzelf en zijn verantwoordelijkheid voor de inrichting van zijn wereld



26

vernieuwt, toch komt dit denken nog zeker niet geheel los van middel-
eeuwse opvattingen. Zeker is te stellen, dat eschatologie en utopie elkaar
nog nauw de hand reiken, hetgeen in de utopie van More duidelijk zicht-
baar is. Deze is toch immers nog weinig anders dan een geseculariseerde
vorm van het Rijk Gods op het einde der tijden (20).

Het is niet alleen in de utopische literatuur van de Renaissance dat de
nieuwe mens- en wereldopvatting tot uitdrukking komt. Vooral in
verschillende utopieën van het begin van de zeventiende eeuw zien we
ook de invloed van natuurwetenschappen en techniek weerspiegeld. Hierbij
valt vooral te denken aan de `Zonnestaat' van Campanella, aan `Nova
Atlantis' van Bacon, aan `Christianapolis' van Andreae. Deze geschriften
vertolken, zoals Manuel en Manuel dat noemen, een dream of acience (21).
Kennia van de wereld, gebaseerd op zintuiglijke ervaring vooral, maar ook
kennis van God, werden gezien als de fundamentele voorwaarde voor de
hervorming van de samenleving. Polak: "Kennis is macht, door het obscu-
rantisme heenbrekend, een nieuwe wereld te acheppen (cursiveringen van
Polak, JG). Sociale en politieke hervorming zijn ondergeschikt aan weten-
schappelijk-planmatige arbeid, voorwaarde tot alle, eindeloze vooruitgang"
(22).

Hoezeer echter ook door genoemde utopisten het accent op het kennis-
aspect gelegd werd, hoezeer zij ook in hun geschriften de wereld in zijn
mogelijkheden tot verandering blootlegden, zij bleven "revolutionairen
binnen de schoot van het Christendom" (23), voorzover voor hen kennia
van een juist ingerichte samenleving verbonden bleef inet kennis van God.
Het middeleeuwse chiliasme bleef ook in de utopieën van deze religieus-
wetenschappelijke toekomatdenkers herkenbaar.

Op een ander aspect dient nog gewezen te worden. Zowel bij More als
bij de zeventiende-eeuwse utopisten zien we een duidelijke kritiek gefor-
muleerd op de samenleving van hun tijd. Hun utopie verbeeldt de samenle-
ving als een anders mogelijke en wel ala een wereld, die bevrijd is van de
onrechtvaardigheden, die in hun eigentijdse omgeving zichtbaar waren. In
zekere zin zíjn de utopieën van de Renaissance concreet te noemen,
namelijk voorzover zij in hun beeld de gegeven werkelijkheid in haar
onrechtvaardigheid blootleggen. Maar vertoonde de utopie van More nog
een zekere vríjblijvendheid ten opzichte van haar eigen realisering en
besluit More boek II van `Utopia' met de verzuchting, dat hij weinig hoop
heeft dat zijn ideale samenleving realiteit zal worden, die van de zeven-
tiende-eeuwse utopisten daarentegen ademden een andere sfeer. "Feite-
lijk", zo menen Manuel en Manuel, "waren zij allen mannen van de actie,
die geloofden dat hun plannen konden en zouden worden bekroond met
succes in een voorzienbare, niet ver verwijderde toekomst" (24).

Hun utopie was niet meer alleen een wensdroom, maar een doel om
hardnekkig na te streven. In dit verband dient ook Miintzer, de pastor
met "een bijbel onder de arm en met ontbloot zwaard" (25) genoemd te
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worden. Maar dat zij hun doel niet of nauwelijks wisten te bereiken vindt
zijn oorzaak niet alleen in de weerbarstigheid van de werkelijkheid, maar
ook in de aard van hun utopieën zelf.

De Verlichting

Bleef de utopie in de Renaissance nog sterk doortrokken van de geeat van
de Middeleeuwen, en wel met name in haar eschatologische bepaaldheid,
gedurende de periode van de Verlichting is deze geest steeda minder her-
kenbaar. De mens van de Verlichting laat zich leiden door het beginsel
van de rede, die de wereld op nieuwe wijze tracht bloot te leggen in haar
eigenstandigheid. Het ideaal van een christelijke wereldorde, die met be-
hulp van de wetenschap gekend kan worden, vervaagt om plaats te maken
voor het geloof in de vooruitgang, die de wereld zal kennen, wanneer de
rede deze regeert. De mens van de Verlichting krijgt groter vertrouwen
in zichzelf als redelijk wezen, geëmancipeerd vanuit zijn religieus denkka-
der. Plattel merkt op:"De transcendente leiding van het wereldgebeuren
wordt volledig in een immanente omgezet" (26).

Wanneer we evenwel de utopische literatuur uit het tivjdperk van de
Verlichting nader beschouwen, blijkt met de bevrijding uit het religieuze
denkkader de eenheid van het ideaalbeeld, dat daarmee gegeven was, te
zijn verdwenen. Nu, in deze achttiende eeuw worden we geconfronteerd
met een brede waaier van de meest uiteenlopende visies op de ideale
samenleving. Het ontbreekt de utopische literatuur uit die tijd aan enige
gemeenschappelijke herkenbare lijn. Manuel en Manuel: "De utopische
fantasie van de westerae samenleving had zijn innerlijke kern verloren en
in de achttiende eeuw bewogen de utopieën zich in verschillende richtin-
gen. Terwijl het aantal specimina enorm groeide, was er geen harmonie
tussen deze, geen herkenbaar focus" (27). En ook Ruyer merkt op: "Vanaf
het begin van de achttiende eeuw worden de utopieën zo talrijk, dat men
niets anders kan doen dan er een staalkaart van te presenteren. Bijna alle
genres zijn vertegenwoordigd: imaginaire reizen, allegorieën, plannen van
wetgeving, fantasieën, arcadieën, robinsonnades, satires, anticipaties en
zelfa anti-utopische utopieën" (28). En, hoe groot het aantal utopieën uit
die tijd ook was, toch is er niet één aan te wijzen, die zoals `Utopia' van
More, of zoals de `Zonnestaat' van Campanella als utopiach hoofdwerk zou
kunnen gelden. Zeker, er zijn namen te noemen als die van Rousseau,
Turgot, Condorcet, van Morelly, Babeuf, de Sade, of ook van Kant. Zij
allen hebben zich bewogen binnen de utopische denkwereld, maar geen
van allen heeft dé utopie van de Verlichting op zijn naam ataan.

Maar, hoewel er geen sprake is van een enkele, op de voorgrond tre-
dende utopie, valt er, zo stellen Manuel en Manuel, wel te wijzen op een
zekere eenvormigheid waar het de verwerping van de bestaande orde
betreft. Ook in haar utopische beelden is de achttiende eeuw te zien als
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een voorafschaduwing van de politieke omwenteling, die zich aan het eind
ervan in de vorm van de Franae Revolutie zal voltrekken. De utopische
fantasieën getuigen van een emotionele revolutie, die de politieke vooraf-
ging. De bestaande orde wordt daarin in welhaast al haar facetten onder
kritiek gesteld: het gezin, de privé-eigendom, de seksuele moraal, de
christelijke religie, de aristocratie, - al deze zaken worden van vraagte-
kens voorzien. Maar zo chaotisch als de sociale werkelijkheid van de
achttiende eeuw is, zo chaotiach toont zich ook het utopisch alternatief.
En toch, zo atelt Ruyer, "is deze eeuw de klassieke eeuw van de utopie.
In de volgende eeuw verbinden de toeneming van de sociologische ideeën
en ook een eindeloos rijkere ervaring op het gebied van revoluties en
sociale omwentelingen het genre aan meer specialisatie"(29).

Het ontbreken van eenheid in de utopische visies kan echter toch niet
de aandacht afleiden van de grote invloed, die het geloof in de rede op
het utopisch denken heeft gehad. Zoals Thoenes uitdrukt, leefden de
utopisten van de Verlichting "in de veronderstelling, dat op maatschappe-
lijk gebied de Utopie van de betere eamenleving verwezenlijkbaar zal
blijken door het goede gebruik van de Ratio. Die Ratio is bij hen dan ook
allerminat een boven de partijen verheven meester. Hij verschijnt ten
tonele ala etrijdmakker, als kampioen bij uitstek, voor wie de taak is
weggelegd, de wereld te bevrijden van wat haar nog beklemde aan bij-
geloof, willekeur en tirannie. Als zodanig had hij tevens de poaitieve taak
het karakter der nieuwe komende samenleving te doordenken en de weg
voor haar komat vrij te maken" (30). De ontwikkeling van de ratio wordt
door de Verlichting als doel van de geachiedenis gezien. En met de ont-
wikkeling van de ratio zal ook de samenleving zich in de richting van
haar ideaal bewegen. De verlichting denkt in termen van vooruitgang in
de tijd en dit denken krijgt ook gestalte in de utopische verbeelding.

Het is Mercier, die met zijn `L'an 2440' een nieuwe trend zet in de
utopische literatuur. Utopia bevindt zich niet meer op een verafgelegen
plaata in de gegeven ruimte, maar wordt in de toekomstige tijd geplaatst.
Von Kirchenheim, die in 1892 een geschiedenis van de utopie schrijft,
lijkt door deze verandering van scène duidelijk getroffen: "We mceten ons
welhaast verbazen, dat een dichter nu voor de eerste maal op de gedachte
komt de gewenste verbeteringen aanachouwelijk te maken door het beeld
van een in de tijd verwijderde toestand, terwijl men tot nu toe de
ideaalstaten aan het eind van de oceaan, onder de equator of op andere
fantastische oorden verplaatste" (31). Het beeld van de utopie wordt een
toekomstbeeld, dat in het verschiet ligt, wanneer tenminste de rede maar
voldoende kans krijgt.

Trouason atelt, dat `L'an 2440' voor de geschiedenia van de utopie een
copernicaanse wending betekent, "aangezien in dit werk voor de eerste
keer het imaginaire niet meer naast het werkelijke geplaatst wordt, om op
deze wijze de toekomst vanuit het heden vorm te geven, en aangezien
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voor de eerste keer afgezien wordt van het vrije spel der magische
substitutie, om op deze wijze de toekomst gestalte te geven beantwoor-
dend aan de wetten" (32). Evenwel, zo formuleert Trousson elders in het-
zelfde artikel, heeft Mercier minder geprofeteerd, wat zijn zal, alswel
veeleer, wat niet meer zijn mag. "De wereld in het jaar 2440 is niet de
toekomst, maar veeleer het gezuiverde heden" (33). Beide uitspraken zijn
zeker niet tegenstrijdig aan elkaar op te vatten, maar als elkaar aanvul-
lend: evenals bij de `ruimte-utopie' gaat het ook bij de `tijd-utopie' om
kritiek op een bestaande maatschappij met het oog op de inrichting van
een betere. In die zin bestaat tussen beide geen principieel verschil.

De negentiende eeuw

In de negentiende eeuw zette de geest van de Verlichting door. Het
rationele vooruitgangsoptimisme bleef het denken beheeraen en daarmee
ook het utopisch denken. In de eerste helft van deze eeuw traden met
name drie utopisten, beter bekend als utopische socialiaten, op de voor-
grond: Saint-Simon, Fourier en Owen. Zij alle drie, maar ieder van hen op
geheel eigen wijze, waren systeembouwers met groot geloof in de toe-
komst. De tijd van vóór de Franse Revolutie kon niet meer hersteld
worden; de mensheid was op weg naar een toekomat van geluk. Zij
behoefde deze weg alleen maar vrijwillig te aanvaarden ala de hare, in
vrede, in geleidelijkheid en dus zonder revolutie. Manuel en Manuel:
"Saint-Simon, Fourier en Owen ontsluierden de toekomat en in dezelfde
verlangende ademtocht trachtten zij deze te beheersen door hun tijdgeno-
ten over te halen vrijwillig en zonder bloedvergieten te kiezen voor de
koers, welke zij uiteindelijk toch wel móesten nemen. Zij waren bedwelmd
door de toekomst: zij zagen wat er stond te gebeuren en vonden het
goed. Het verleden was slechts een proloog en het heden een geestelijke
en morele, ja zelfs physieke last, die bij tijden welhaast onverdraaglijk
was" (34).

Deze utopische socialisten vertrouwden in hoge mate op de natuurlijke
goedheid van de mens, waardoor de ideale maatschappij, steunend op de
pijlers van arbeid en liefde, afzienbare toekomst werd. Alle drie waren zij
stichters van bewegingen, die enthousiaste pogingen in het werk stelden
hun ideeën werkelijkheid te doen worden. Ook de stichtera zelf waren
mannen van de praktijk. Zij hielden zich zeker niet alleen op in hun
studeerkamers, maar waren voortdurend zelf doende hun gedachten aan de
praktijk te toetsen, ofwel probeerden zij anderen warm te krijgen voor
hun ideeën. In beide gevallen met slechts gering succes overigens. Een
zeker gebrek aan realiteitszin was geen van drieën vreemd.

Op dit punt vonden zij met name in de personen van Marx en Engela
felle opponenten. Deze verweten de utopisch-socialisten zich te hebben
overgegeven aan de reinste fantasteríj: hun socialisme, gevangen als het
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was in de spinsels van het utopisch denkraam, was niet in ataat de wer-
kelijkheid te verklaren, laat staan te veranderen. In zijn bekende opstel
`Die Entwicklung dea Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft' wees
Engels, zoala we in hoofdstuk 1 reeds gezien hebben, erop, dat het socia-
liame van de utopiache socialiaten werkelijke grond onder de voeten miste.
Het was juist Marx, zo stelde Engels, die het socialisme ontdaan had van
zijn utopische gestalte door er een wetenschap van te maken, die de
werkelijkheid niet alleen kon verklaren, maar haar ook zo wiat bloot te
leggen, dat verandering ervan het resultaat was.

Evenwel, hoezeer Marx en Engels het utopisme ook hebben beatreden,
zij hebben zich er zeker niet geheel van kunnen losmaken. Ook hun werk
ademt een utopische gerichtheid. Plattel: "Ook dit wetenschappelijk socia-
liame blijft een in wetenschappelijke toga verklede wensdroom. Het socia-
lisme van Marx gelooft in de utopie van de ratio en van de natuurlijke
wetmatige ontwikkeling en is aldus een aanhanger van het utopische
rationalisme" (35). De communistische heilataat, die noodzakelijkerwijs
komende is, is atellig utopisch van aard te noemen.

Naast de genoemde utopische bewegingen valt er in de negentiende
eeuw nog een andere te aignaleren en wel die van het anarchisme, voor-
gestaan door mannen als Proudhon en Bakunin. Ook deze beweging krijgt
veel aanhangera en de invloed ervan is tot in onze eeuw duidelijk merk-
baar. In tegenstelling tot Marx zijn de anarchisten er niet op uit de poli-
tieke instituties te veranderen of door andere te vervangen, maar zij
keren zich resoluut van de bestaande politieke werkelijkheid af en stellen
er een andere van vrijwillige groepsverbanden zonder leiderschap naast, in
afwachting van een onvermijdelijk komende anarchistische werkelijkl,eid.

Sterker dan de voorafgaande eeuwen kenmerkt de negentiende eeuw
zich door een activistische inatelling. De utopie dient liefst hier en nu
geveatigd te worden. Daarbij oefent vooral Amerika, zoals vanaf de zes-
tiende eeuw al eerder zichtbaar was, grote aantrekkingskracht uit. De
Hernhuttera, de Shakers en de Mormonen volgend, trekken aanhangers van
Owen en Fourier in ruime getale naar de Nieuwe Wereld, "aan de over-
zijde van de zee, waar men geen oude slakken hoeft te verwijderen, maar
helemaal opnieuw kan beginnen, waar ook de wereld een tabula rasa is",
zoals Schulte Nordholt formuleert (36). Ook in ona eigen land overigens
zien we de wens om de ideale samenleving dichter bij huis te brengen
zich manifeateren. In dit verband ia gewag te maken van nederzettingen,
die onder de bezielende leiding van Van Eeden vooral tot stand komen
tegen het einde van de negentiende en aan het begin van de twintigste
eeuw (37).

Deze meer activistische instelling is er voornamelijk de reden van, dat
de negentiende eeuw weinig utopische romans laat zien. "De utopische
polemist", zo schrijven Manuel en Manuel, "was vaak geëngageerd in de
formatie van een sociale beweging of politieke alliantie, en het schilde-
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ren van aardige toekomstplaatjes was, hoewel men er bij gelegenheid wel
zijn toevlucht toe zocht, geen favoriete methode om bekeerlingen te
winnen" (38).

Het tijdperk van de utopische systeemdenkers loopt echter tegen het
einde van de negentiende eeuw af. Het geloof in de grote wereldrevolutie
is, zeker ook na de nederlaag van de Parijse Commune in 1870, sterk
verflauwd. De utopische roman, lange tijd afwezig, doet opnieuw zijn
intrede. Zijn toon is evenwel duidelijk minder revolutionair. Zo verachij-
nen binnen kort tijdsbestek na elkaar: Bellamy's `Looking backward, 2000-
1887' (1888), Herztka's `Freiland: ein soziales Zukunftsbild' (1890) en
Morris' `News from Nowhere' (1890). Deze utopische romans zijn stellig
socialistisch van aard, maar van een minder totaal en rigide karakter dan
het socialisme van Marx bijvoorbeeld.

Deze wending van opvatting omtrent het revolutionaire karakter van
de totstandkoming van de nieuwe wereld en de daarmee gepaard gaande
heropleving van de utopische roman staan gelijk in het teken van een
meer diepgaande verandering, die zich in het denken van de laat negen-
tiende-eeuwse mens voltrekt. Het rationele vooruítgangsgeloof, dat vanaf
de Verlichting het denken heeft bepaald, verdwijnt steeds meer op de
achtergrond. De vooruitgang is niet meer een vanzelfsprekend natuurwet-
matig proces, maar wordt steeds meer gezien als afhankelijk van mense-
lijk handelen. Er is sprake van een verschuiving van de objectieve wetma-
tigheid naar de subjectieve kant van het menselijk handelen (39). De toe-
komst ligt voor de mens open in een veelheid van mogelijkheden, waarbij
vooral wetenschap en techniek in onderling samenspel van grote invloed
zijn. Dit nieuwe denken, dat ook de utopische belangstelling meer op het
maken en scheppen van nieuwe mogelijkheden dan op het vinden daarvan
richt, kenmerkt in hoge mate de eerste decennia van de twintigste eeuw.

De twintigate eeuw

De opvatting, dat de toekomst voor de mens open ligt, uit zich in de
eerste helft van de twintigste eeuw op uiteenlopende wijze. De aandacht
is nu niet meer alleen gericht op de inrichting van een zo ideaal moge-
lijke sociaal-politieke samenleving, maar ook op de gevolgen, die de
wetenachappelijk-technische vindingen voor de mens kunnen hebben. De
acience-fiction doet zijn intrede in het toekomstdenken. `The Time
Machine' van Wells is de eerste van een reeks science-fiction-romans,
waarin de mena onbekende en ongekende mogelijkheden worden voorge-
spiegeld als gevolg van de wetenschaps-technische ontwikkeling. Reizen
van en naar andere planeten, de robot en computer, genetiache verande-
ringen van het menselijk ras: weinig lijkt nog tot het rijk van de onmo-
gelijkheden te behoren. Als het kenmerkende van deze periode ziet
Plattel, "dat hier niet zoals in de vroegere utopie de beweging van de
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geachiedenia door verabsoluteringen atilgezet wordt. De toekomst blijft
voor revolutionaire ontwikkelingen open. De toekomstviaies, hoe fantas-
tisch zij soma ook kunnen zijn, steunen mede op anticipaties vanuit het
heden" (40).

Maar niet alleen ligt de wereld voor de mens open in positieve zin.
Wetenschap en techniek, zo begint men te vrezen, kunnen ook tegen de
mena gebruikt worden. Zij kunnen zich ook ontwikkelen in een richting,
die leidt tot vernietiging van het menselijke van de mens. Trousson ver-
woordt dit als volgt: "De wetenschap en de technologie, lange tijd als
bevrijders geaccepteerd, blijken onderwerpend te zijn, meer geëigend om
van de mens een slaaf dan een half-god te maken" (41). Daarop wijzen
Huxley's `Brave New World' en Orwells `1984'. Het pessimisme, dat daaruit
spreekt, kan zeker niet ongegrond genoemd worden en wordt tot in onze
dagen door velen gedeeld. In 1948 verschijnt `Walden Two' van Skinner,
een utopie, die gebaseerd is op de mogelijkheden, die met name de
paychologiache wetenschap met zich heeft meegebracht. Mensen zijn te
conditioneren tot een toestand van geluk, zo luidt de boodachap: de echte
problemen zijn niet van economische, maar van psychologiache aard. Het
is dan ook de wetenachap van de paychologie, die de menaheid vooruit kan
brengen op weg naar de ideale samenleving.

Het geloof in wetenschap en techniek en in de mogelijkheden, die zij
bieden, krijgt echter vanaf de vijftiger jaren - maar ook al eerder zichtbaar
in het denken van de kritische wetenschappers van bijvoorbeeld de
Frankfurter Schule - een stevige knauw. Wetenschap en techniek blijken
hoe langer hoe meer, in plaats van de toekomst kwalitatief open te leggen,
de toekomst te aluiten, doordat zij de bodem leggen voor een rationaliteit,
die technocratisch en functionalistisch van aard is. De samenleving wordt
hoe langer hoe meer gezien als een ayateem, waarvan de verschillende
functiea zo soepel mogelijk elkaar dienen te bevestigen. Kwaliteit wordt
gemeten in termen van kwantiteit. In dit denken is voor een utopie, die
juist gericht is op het kwalitatief andere, geen plaats. De utopie wordt
verwezen naar het rijk der fantasie, dat, onwetenschappelijk ala het is,
geen enkele bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van het door weten-
schap en techniek in gang gezette proces.

Door deze technocratische ontwikkeling wordt het utopiache denken
lange tijd miskend, zodat het er zelfa op gaat lijken, alsof het geheel
verdwenen is. Boven is reeds Polak aangehaald, waar hij schrijft, dat de
utopie door de tijd uit de tijd is geraakt. De toekomat-mens ia heden-
mens geworden. Zijn opgeslotenheid in de t~jd van het heden, zo meende
Polak, betekent een ont-utopisering, die zich uiteindelijk tegen de mens
en zijn cultuur zelf zal richten (42). En Plattel stelt: "De sociaal -
politieke functie van de utopie treedt naar de achtergrond. De verbeelding
leeft zich vooral uit in de science-fiction en verliest zich in bovenaardse
fantaaiedromen" (43).
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In de zestiger jaren zien we evenwel een sterke opleving van het
utopische denken, met name in zijn sociaal-politieke gerichtheid. De
wetenschaps-technische rationaliteit wordt scherp aan de kaak geateld in
de maatschappij-kritische beweging, die juist gericht is op verhoging van
de kwaliteit van het bestaan en zich daarbij wil laten leiden door de
welhaast vergeten waarden van rechtvaardigheid, gelijkheid, broederschap
en vrijheid. Deze beweging richt zich tegen deze rationaliteit, die in haar
eenzijdigheid de samenleving is gaan beheersen en haar fundamenteel
bedreigt. De verbeelding dient opnieuw de macht over te nemen. Zij is in
staat de mens te wijzen op zijn eigenlijke bestemming, doordat zij herstel
betekent van evenwicht tussen doel en middelen, verstoord als dit is
geworden door de eenzijdige middelenrationaliteit. Deze maatschappij-kri-
tische beweging is sterk neo-marxistisch gekleurd. Denkers als Marcuse en
Bloch zijn hierin van grote invloed geweest. Met name de laatste auteur
wordt opnieuw ontdekt, daar hij de utopie als een dynamische kracht
beschouwt, die een kwalitatief andere samenleving naderbij kan brengen.
Hij is het ook, die de utopie wil ontdoen van zijn mogelijk abstract karak-
ter. Hem gaat het om de concrete utopie, die een reëel doel voor ogen heeft
en reële wegen weet aan te geven, waarlangs dat doel te bereiken valt.

In deze jaren ook zien we een herleving van de trend de ideale samen-
leving daadwerkelijk te realiseren in communale leefverbanden. In haar
boek `Search for Utopia' spreekt Sperber van een aantal van vier tot vijf
miljoen jonge mensen, woonachtig in communes in de Verenigde Staten
rond eind zestiger en begin zeventiger jaren (44). Ook in ons eigen land
oefent het leven in communaal verband grote aantrekkingskracht uit. Daar-
naast is in deze samenhang te wijzen op de vestiging van ondernemingen
als `De Kleine Aarde' in Boxtel; het zijn collectieven, die op alternatieve
wijze vorm geven aan produktie en consumptie.

De opleving van het utopisch denken, zoals dat zichtbaar is in de zestiger
jaren, lijkt in de jaren zeventig daarna nauwelijks meer merkbaar te zijn.
Men begint dan te spreken van de jaren van de matheid, waarin de strijders
voor de nieuwe wereld hun moede hoofd ter ruste hebben gelegd, overweldigd
door de kracht der vastgeroeste structuren. Toch lijkt dit slechts ten dele
waar. Mogelijk is het oorspronkelijk vuur gedurende enkele jaren verflauwd
geraakt vanwege misschien wel al te hoge verwachtingen. Evenwel, de
laatste jaren zien we opnieuw tal van bewegingen ontstaan, die een fel
protest verwoorden tegen de gang van zaken binnen onze wereld. Vele
daarvan blijven steken in negativiteit en zijn vooral destructief van aard.
Maar ook zien we bewegingen, zoals de vredesbeweging, de anti-kernener-
giebeweging bijvoorbeeld, die zich sterk laten leiden door utopische ver-
beelding. Zij openen opnieuw de toekomst, waarin mensen in vrede, vrijheid
en broederschap zullen kunnen leven.

Het tweede deel van dit proefschrift zal vooral gewijd zijn aan deze
bewegingen.
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Hoofdstuk 3

De utopie als kritische bemiddeling tussen ideaal

en werkelijkheid

1. Inleiding

Voor een beter begrip van de utopie bleek inzicht in de aard van de
intentie, die haar fundeert, noodzakelijk. In dit hoofdstuk wordt een
poging ondernomen de utopische intentie onder woorden te brengen. Daar-
toe zal nader worden bezien door welke soort rationaliteit zij zich laat
leiden. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan het realiteitsgehalte
van de utopie, alsook aan de aard van de kritiek, die zij ten opzichte van
het maatschappelijk gebeuren tot uitdrukking brengt.

2. T~vee verechillende opvattingen van rationaliteit

In de discussie omtrent de utopie wordt door zowel voor- als tegenstan-
ders nogal eens de term `rationeel' gebezigd. De rationaliteit, die wordt
voorgestaan door de een, wordt door de ander bestreden en omgekeerd.
We willen dit begrip hier aan de orde stellen en nader specificeren in
verband met de utopie. Tegenover elkaar zullen worden gesteld de ratio-
naliteitsopvattingen van Popper en die van Adorno.

Popper

Wat de rationaliteitsopvatting van Popper betreft, is een opstel van zijn
hand uit `Conjectures and Refutations' dat als titel draagt `Utopia and
Violence', verhelderend. Rationeel is een mens, zo betoogt Popper, "die
bealissingen liever teweeg probeert te brengen middels argumenten, in
bepaalde gevallen misschien via een compromis, dan door geweld. Hij is
een mens, die iemand anders liever tevergeefs door zijn argumenten
tracht te overtuigen dan hem succesvol met geweld, intimidatie en be-
dreiging, of ook met overtuigende propaganda te overrompelen" (1). In een
houding van geven en nemen, van bereidheid niet alleen te overtuigen,
maar zich ook te laten overtuigen, van intellectuele bescheidenheid, van
hoor en wederhoor, is het rationalisme gelegen, dat geweld voorkomt.
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Nu bestaan er, volgens Popper, minstens twee verschillende vormen van
rationalisme, waarvan de ene juist, de andere vals is. Tot de laatste cate-
gorie behoort het, door Popper zo genoernde utopisme, een "schijnbaar
waar denken" (2), dat ervan uitgaat, dat van rationeel handelen sprake is,
wanneer mensen hun handelen, hun politieke activiteit met name, vooraf
doen gaan door een bepaling van einddoelen. Het is de opvatting, dat "een
rationele politieke actie daarom gebaseerd moet (zijn) op een min of ineer
uitvoerige beschrijving of een schets van onze ideale staat, en ook met
een plan of schets van de historische weg, die leidt naar dit dcel" (3).
Deze opvatting voert tot geweld. Het is namelijk niet mogelijk dergelijke
doelstellingen wetenschappelijk te funderen, evenmin als het mogelijk is
een beslissing omtrent doelstellingen, die van elkaar verschillen, af te
dwingen met zuiver rationele of wetenschappelijke middelen.

Dit geldt ook het utopisch ontwerp. De doelstellingen hiervan gaan aan
de wetenschap vooraf. Zij zijn niet wetenschappelijk te beargumenteren.
Dit betekent ook, dat utopische concepten naast elkaar kunnen bestaan
zonder dat rationeel een beslissing kan worden genomen over welke daar-
van het meest juist is. Ook een compromis daartussen is uitgesloten.

"Utopische doelen zijn ontworpen als grondslag van rationele politieke
actie en discussie en deze actie schijnt slechts dan mogelijk te zijn, wan-
neer men definitief voor het doel gekozen heeft. De utopist moet dus zijn
utopische tegenstanders, diegenen dus, die zijn eigen utopische doelstel-
lingen niet delen en die zich niet bekennen tot zijn persoonlijke Uto-
pische religie, overhalen of op een andere wijze overrompelen" (4).

Hij moet dus concurrerende opvattingen de kop trachten in te druk-
ken, wil hij tenminste zeker zijn van een ongestoord najagen van zijn in
een verre toekomst gelegen doel. Dit vraagt om de inzet van methoden
van geweld ter onderdrukking van concurrerende doelstellingen. Dit is
temeer geboden ingeval in de loop van de tijd zich ook met betrekking
tot de eigen doelstellingen veranderingen zouden kunnen voordoen, en
deze eigenlijk aangepast zouden dienen te worden aan het veranderend
denken van mensen, die deze eerder onderschreven. "Heel de methode,
eerst een politiek einddoel vast te stellen om vervolgens de verwerke-
lijking ervan voor te bereiden, moet wel tevergeefs zijn, wanneer het
doel tijdens het proces van deze verwerkelijking veranderd kan worden"
(5). Deze verandering moet verhinderd worden en kan elechts verhinderd
worden door middel van geweld.

Popper komt dan tot de volgende conclusie: "Het utopisch rationalisme
is zelfvernietigend. Onverschillig hoe edel zijn doelen ook mogen zijn, het
brengt geen geluk, doch slechts de bekende ellende veroordeeld te zijn
tot een leven onder tirannie" (6). Dit wil overigens niet zeggen, dat poli-
tieke idealen als zodanig daarmee van tafel zouden worden geveegd. Er
bestaan zeker idealen, die nagestreefd kunnen worden en die kunnen lei-
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den tot politieke hervormingen. Deze dienen evenwel terdege onderschei-
den te worden van utopische ontwerpen.

Het recept ter onderscheiding is dit: "Werk liever aan het uit de weg
ruimen van concreet kwaad dan voor de verwerkelijking van abatract
goed. Probeer niet met politieke middelen geluk te verschaffen. Zet je
veeleer in voor het uit de weg ruimen van concrete wantoestanden" (7).
Menselijke ellende is het eigenlijke probleem van rationele politiek, geluk
daarentegen dient private aangelegenheid te blijven. Het is veel eenvoudi-
ger middels discussie tot overeenstemming te komen omtrent de vraag,
wat de meest onverdraaglijke ellende binnen een bepaalde maatschappij is,
alaook welke sociale hervormingen ervoor nodig zijn deze op te heffen,
dan omtrent de vraag, wat de ideale vorm van samenleven zou kunnen
zijn. Het utopisme is niet meer dan een `pseudo-rationalisme' (8).

Volgens Popper is het zeker waar, dat de rationaliteit van een hande-
ling slechts beoordeeld kan worden in het licht van doelstellingen, maar
dat betekent nog niet, dat een dergelijke rationaliteit alleen maar beoor-
deeld zou kunnen worden in het licht van een verre historische doelstel-
ling: "En zeker betekent het niet, dat wij iedere sociale of politieke toe-
stand dienen te beschouwen van uit het gezichtspunt van een vermeend
definitief einddoel van de historische ontwikkeling" (9). Wanneer het al
om geluk zou gaan, dan niet om het geluk in een verre toekomst, maar
dan in ieder geval om onmiddellijk geluk. Het kan nooit zó zijn, dat de
bestaande ellende van de huidige generatie als middel wordt opgevat om
het geluk van een toekomstige generatie zeker te stellen. Onze plicht
geldt de huidige generatie en de daarop volgende. De ellende van deze
mag nooit afgewogen worden tegen het geluk van de andere. Wat ons te
doen ataat is in plaats van een hemel op aarde te bewerkstelligen - dat
is immers onmogelijk - ervoor te zorgen "het leven een beetje minder
vreselijk en een beetje minder onrechtvaardig te maken in iedere gene-
ratie" (10) .

Een zelfde gedachtengang treffen we ook in ander werk van Popper
aan. Zo bijvoorbeeld in `The poverty of historicíam', waarin we de
volgende passage tegenkomen: "De (stuksgewijze) methode kan (...)
gebruikt worden om op het spoor te komen van en te vechten tegen het
grootste en meest dringende kwaad van de maatschappij, eerder dan op
zoek te gaan naar en te vechten voor een of ander uiteindelijk doel
(zoala holiaten geneigd zijn te doen). Een systematisch gevecht tegen
welomschreven verkeerde zaken, tegen concrete vormen van onrechtvaar-
digheid of uitbuiting, is evenwel iets geheel anders dan de poging een
ideale blauwdruk van een maatachappij-verweg te realiseren. Succea of
mislukking is eenvoudiger in te schatten. (...) Welnu, zulk een gevecht
tegen concrete vormen van kwaad en concrete gevaren vindt eerder on-
dersteuning van een grote meerderheid dan een gevecht voor de vestiging
van een Utopia, hoe ideaal deze ook mag lijken voor de planners" (11).
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Het voorafgaande samenvattend: Popper wijst de utopie categoriach af
als een verwerpelijke, valse vorm van rationaliteit, díe slechts tot geweld
kan leiden. Het holistische historicisme, dat áan deze vorm van rationali-
teit ten grondslag ligt, is op geen enkele wijze wetenschappelijk te fun-
deren en ziet voorbij aan bestaande wantoeatanden. Rationeel is de mens,
voorzover hij in staat is juist deze wantoestanden bloot te leggen en
stuksgewijs uit de wereld te helpen. Uitgangspunt van rationale werkelijk-
heidsbenadering kan niet een in de toekomst geprojecteerd ideaalbeeld van
de samenleving zijn, maar is het concrete probleem in het heden.

De gedachtengang van Popper heeft een zekere aantrekkingskracht,
namelijk voor zover zij een afwijzing inhoudt van een toekomstdenken,
dat geabstraheerd is van de gegeven werkelijkheid en in die zin fantas-
tisch is. Een dergelijk denken betekent een vlucht uit de werkelijkheid,
waardoor deze in haar problematisch karakter onverlet wordt gelaten.
Tegelijkertijd ook roept abstract toekomstdenken, irrationeel in die zin,
dat het zich als in religieuze kledij gehuld onttrekt aan elke vorm van
wetenschappelijke discussie, inderdaad geweld op, daar het gebaseerd is op
de onmogelijkheid van wederzijds begrip tussen tegenstrijdige toekomst-
visies. Het behoeft dan ook zeker geen verwondering te wekken, dat
Poppers afwijzing van de utopie zowel in kringen van wetenschappers als
van politici aanhangers kent.

Het is evenwel de vraag, of Popper met zijn stellingname ten opzichte
van de utopie, de utopie wel recht doet. Voor Popper bestaat er geen
onderscheid tussen slechte utopieën, die de naam utopie ook eigenlijk niet
verdienen en waartegen, zoals ook Bloch stelt, zeker protest aangetekend
moet worden, namelijk waar het de "abstract buitensporige, slecht bemid-
delde" ( 12) betreft, én concrete utopieën, die deze naam wél verdienen.
Deze laatste beantwoorden zeker niet aan het beeld, dat Popper er van
oproept. Popper heeft een verkeerd idee van de utopie, wanneer hij haar
zonder enige onderscheiding opvat als totalitaire mythe, die de toekomst
afsluit. Dit misverstand verdient als zodanig aandacht, al is het alleen
maar om zo het utopisch eigene tot grotere helderheid te brengen, waar-
door het gevrijwaard kan worden van oneigenlijke kritiek.

Afgezien van het misverstaan van het utopisch eigene, blijkt het voor-
al zijn opvatting van rationaliteit te zijn, die het Popper onmogelijk
maakt de utopie positief te waarderen. De rationaliteit, die hij voorataat,
is een duidelijk andere dan die van de utopie.

In de kern komt het rationaliteitsprobleem, waar het hier om gaat,
neer op de vraag, hoe de verhouding dient te worden gezien tussen ideaal
en werkelijkheid. Poppers standpunt in deze laat aan duidelijkheid niets te
wensen over. Idealen in de zin van uiteindelijke doelstellingen, die aan
het handelen vooraf zouden dienen te gaan, wijst hij af. Deze kunnen
geen leidraad voor het handelen zijn, omdat zij zich onttrekken aan de
mogelijkheid ter discussie te worden gesteld. Zij berusten op de irrationa-
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liteit van overtuigingen, van geloof, en lenen zich eerder voor propaganda
dan voor te bekritiseren argumentatie.

Wanneer echter concrete problemen binnen de concrete maatschappe-
lijke werkelijkheid als uitgangspunt worden genomen voor het handelen, is
een dergelijke argumentatie wel mogelijk. Inzet is hierbij dan namelijk
niet de vraag, in hoeverre de gegeven werkelijkheid al of niet beant-
woordt aan een in de toekomst geprojecteerd ideaal, maar de vraag, op
welke wijze de geconstateerde werkelijke problemen opgelost kunnen
worden. Het zijn de sociale wetens~happen, die in deze belangrijke dien-
aten kunnen verlenen. Deze zijn volgens Popper als rationeel aan te mer-
ken, wanneer zij zich bedienen van een methode gelijk aan die van de
natuurwetenschappen en die er in bestaat "pogingen om haar problemen op
te lossen - de problemen waarvan zij uitgaat - aan onderzoek en toetsing
te onderwerpen" (13). Kritisch is deze rationaliteit, voorzover zij pogingen
tot probleemoploasing op wetenschappelijke toegankelijkheid toetst en,
wanneer daar inderdaad sprake van is, probeert deze te weerleggen;
"immera alle kritiek bestaat in pogingen tot weerlegging" (14).

Adorno

De oppositie tegen deze vorm van rationaliteit wordt helder verwoord
door Adorno. Hij stelt tegenover de rationaliteit van Popper een andere.
Deze wordt daarom hier opgevoerd, omdat zij grote verwantschap vertoont
met de rationaliteit, die ten grondslag ligt aan het utopisch denken.
Adorno verwijt Popper op de eerste plaats kritiek slechts op te vatten ala
een formele categorie en niet als tegelijk ook een materiële. Maatschap-
pelijke problemen zijn zeker niet slechts te zien als voorwerp van weten-
schappelijke methodische kritiek, maar hebben ook realiteitskarakter.

Tegenover het kritisch rationaliame van Popper stelt Adorno de kri-
tische sociologie, die zich niet alleen bezig houdt met haar eigen metho-
de, maar ook met de maatschappelijke werkelijkheid zelf. "Kritische socio-
logie is, wanneer haar begrippen waar zijn, naar eigen idee noodzakelijk
tegelijk kritiek op de maatschappij" (15). Ieder oordeel over een bepaalde
zaak is vooraf getekend door de zaak zelf, ja ia er een van de zaak over
zichzelf. Een dergelijk oordeel is niet anders dan een confrontatie van de
als gebroken gegeven zaak met de heelheid, die er in vervat ligt, zonder
onmiddellijk of feitelijk gegeven zijn. De "bedoeling" van de zaak - zo
zijn Adorno's woorden te begrijpen - gaat niet abstract daaraan vooraf,
maar ligt in de concrete gegevenheid ervan geïmpliceerd.

De kritische sociologie, zoals die door Adorno voorgestaan wordt, meet
de zaak aan haar eigen begrip, aan hetgeen zij voorgeeft te zijn, of beter
nog, aan hetgeen zij uiteindelijk dient te worden. Oplossing van maat-
schappelijke problemen is met andere woorden eerst mogelijk, wanneer de
zaak waar het om gaat, juist begrepen wordt en dat is als feitelijkheid in
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het perspectief van mogelijke wording in overeenstemming met haar
"heelheid". Toegepast op de maatschappij betekent dit, dat "de maatschap-
pij, op de kennis waarvan de sociologie het gemunt heeft, wil zij meer
zijn dan louter techniek, zich alleen maar kristalliseert rondom een con-
ceptie van de juiste maatschappij. Deze wordt niet op abstracte wijze (...)
gecontrasteerd met de bestaande, maar ontspringt uit de kritiek, uit het
bewustzijn dus van de maatschappij van haar tegenspraken en haar nood-
zakelijkheid" (16).

Juist de ervaring van de maatschappij in haar tegenstrijdige karakter
is constitutief voor de mogelijkheid van de sociologie als zodanig. In een
veel geciteerde zin formuleert Adorno kernachtig waar het in de rationa-
liteit van de kritische maatschappij-wetenschap volgens hem om gaat:
"Slechts voor degene, die de maatschappij als een andere dan de bestaan-
de denken kan, wordt deze laatste, - om het met Popper te zeggen - tot
een probleem; slechts door hetgeen zij niet is, zal zij zichzelf onthullen
als wat zij is, en daarop komt het toch wel aan ingeval van een sociolo-
gie, die niet, zoals het merendeel van haar projecten, zich tevreden atelt
met doelen van openbaar en privaat beheer. Misschien is daarmee precies
de grond genoemd, waarom in de sociologie, als afzonderlijke wetenschap,
voor de maatschappij geen ruimte bestaat" (17). Wil de sociologie zich iets
aan de waarheid gelegen laten liggen, dan betrekt zij in haar benadering
van de maatschappelijke werkelijkheid het idee van de juist ingerichte
maatschappij mede, ook al is deze, zoals Adorno meent, niet als toe-
komstbeeld te schilderen.

De polemiek, die Adorno met Popper aangaat, komt in grote trekken
overeen met die welke Marcuse en Habermas, ieder op eigen wijze, met
Popper voeren. Deze auteurs, evenals Adorno voorvechters van de
kritische sociologie, zij het met verschillen in nuances, bestrijden ook de
eenzijdigheid van Poppers rationaliteitsopvatting (18). Marcuse en Haber-
mas wijzen bij voortduring op de irrationaliteit van een werkelijksbenade-
ring, die maatschappelijke feiten niet ziet in onderlinge samenhang met
elkaar, en evenmin in samenhang met de totaliteit, waarvan zij deel uit-
maken. Deze totaliteit dient beschouwd te worden als op een zinvol doel
gericht, dat, zoals de vader van de kritische sociologie, Horkheimer, stelt,
in overeenstemming is met culturele ideeën als gerechtigheid, gelijkheid,
vrijheid. De bestaande maatschappelijke werkelijkheid, bezien in dit histo-
risch perspectief, vertoont alle tekenen van gebrokenheid en onafheid.

3. De sociaal-ethische dimensie van de utopie

Zoals hierboven reeds gesteld, vertoont de rationaliteit van de utopisch
gedreven mens in hoge mate verwantschap met die van de kritische socio-
logie, zoals die door Adorno is verwoord. Deze rationaliteit is sociaal-
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ethisch van aard, voor zover zij haar oorsprong vindt in de contrast- of
discrepantie-ervaring tussen zijn en behoren te zijn, tussen werkelijkheid
en ideaal. De utopie is bij wezen sociaal-ethisch: zij beziet de maatachap-
pelijke werkelijkheid in het perspectief van zin en ontdekt haar vanuit
dit perspectief ala gebroken en onaf, terwijl tegelijkertijd de gebroken-
heid en onafheid van de gegeven situatie haar ertoe aanzet zich op de zin
- en dat is ook de richting - ervan te `bezinnen'.

"De mens die in de zekerheid van zijn wereld leeft", zo lezen we bij
Weil, "kan wel gedachten hebben, maar hij denkt niet" (19). Hij weet wel
wat van belang is in zijn eigen leven en in dat van de gemeenschap,
waarin hij leeft; hij is zeer wel in staat te onderscheiden tussen geluk en
ongeluk. Deze mens heeft een bepaalde ethiek, hij leeft volgena bepaalde
regels. Maar daarmee heeft hij volgens Weil niet ook een ethische theorie.
Eerst op het moment, waarop deze zekere wereld in elkaar atort, begint
hij te denken en te reflecteren: "Eerst dan begrijpt hij de wereld, waarin
hij nu op precaire wijze leeft (of welke wereld hij alreeda verloren
heeft), als één mogelijkheid tussen in principe ontelbaar andere mogelijk-
heden, eerst dan ziet hij zich voor de opgave geateld een weg, een doel,
een zin (richting; in de Franae tekst `sens',JG), een oriëntatie te kiezen
(curaivering van Weil, JG)" (20). Op dat moment wordt de filosofie gebo-
ren, waarin de mens zijn vragen op een universele manier stelt en zoekt
naar universele antwoorden daarop. Deze antwoorden, vervolgt Weil,
kunnen slechta negatief zijn, omdat het er om gaat alles te elimineren,
wat géén zin heeft in een historisch bepaalde wereld. Het is de pure vorm
van de universaliteit, "die het criterium wordt van al het handelen voor
een reflectie met betrekking tot het mogelijk handelen van een individu,
dat universeel individu wil zijn, dat wil zeggen ethisch" (21).

De ethiache reflectie vindt haar oorsprong in de ervaring, dat de
wereld, waarin de mena op een bepaald moment leeft, niet vanzelfsprekend
zó behoeft te zijn, als zij is. Zij ia één uit vele mogelijkheden. Deze
ervaring roept een overstijgend denken op, dat zoekt naar de eigenlijke
betekenis van het menselijk leven en samenleven, alsook naar die richt-
lijnen van menselijk handelen, welke in overeenatemming zijn met die
betekenis. Het verloren gaan van de vanzelfsprekendheid van de bestaande
aituatie leidt niet alleen tot het inzicht, dat deze wereld ook anders zou
kunnen zijn, maar roept tegelijk ook op tot een heroriëntatie met betrek-
king tot de richting, waarin de geschiedenis van de wereld zich beweegt.
De wereld in haar feitelijkheid wordt in de ethische reflectie geëvalueerd,
dat wil zeggen op waarde geschat, alsook wordt het menselijk handelen
onder de kritiek van de waarde gesteld met het oog op het tot stand
brengen van een wereld van zin. Van sociale ethiek is sprake, wanneer de
hier bedoelde evaluatie betrekking heeft op de menselijke samenleving als
zodanig. Van deze sociale ethiek is juist de utopie een uitdrukking.
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De sociale ethische dimensie van de utopie is nader te bepalen als het
vruchtbaar maken van de spanning, die de mens in zijn sociale wereld
ervaart tussen de gegevenheid ervan en het ideaal, dat zich daarvan
denken laat. Deze ervaring is een ervaring van contrast, die hij in zijn
reflectie, maar tegelijk ook in het daaruit resulterende handelen zoekt te
verwerken. Het is het contrast tussen de wereld in haar gebrokenheid, die
mensen als kwaad en als lijden in hun leven en samenleven ondergaan, én
de wereld van heel-heid, waarnaar zij verlangen. Deze contrast-ervaring
bevat, zo formuleert Schillebeeckx, een impliciete ethische eis de wereld
te richten op zoals zij behoort te zijn. Schillebeeckx verwoordt het een
en ander als volgt: "Als contrast-ervaring (cursivering van Schillebeeckx,
JG) veronderstelt menselijke lijdenservaring (...) een impliciete
geluksdrang, een drang naar heil of heel-making, en als onrecht-lijden
veronderstelt het minstens een vaag bewustzijn van wat menaelijke inte-
griteit of heelheid positief zou moeten betekenen. Met andere woorden,
als contrast-ervaring impliceert het indirect een bewustzijn van de posi-
tieve roeping van en tot (cursiveringen van Schillebeeckx, JG) het huma-
num" (22). Contrastervaringen zijn niet alleen maar negatief. Zij sluiten
tegelijk een positief waarde-voelen in, zij ontsluiten dit en dwingen het
ter sprake te brengen in het goede geweten, dat begint te protesteren.
Schillebeeckx stelt dan vervolgens, dat in de negatieve ervaring op
indirecte wijze de afwezigheid wordt ervaren van wat behoort te zijn,
waardoor mensen in het vizier krijgen wat hier en nu gedaan moet
worden. "De menselijke lijdensgeschiedenis bezit tegelijk een kritische
kenkracht die appelleert op een toekomst-openende praxis. De lijdende
contrastervaringen zijn daarom het negatief en dialektisch bewustworden
van een verlangen en van een vraag naar komende zin en komende reële
vrijheid, heil en geluk" (23~.

Vindt de ethische reflectie, zoals we hierboven hebben gezien, haar
oorsprong in de ervaring, dat de wereld niet vanzelfsprekend zo behoeft
te zijn, als zij is, dan is nu toe te voegen, dat deze ervaring vooral
ethisch geladen is, vanwege de implicatie, dat de wereld niet zo óehoort
te zijn, als zij is. Juist de lijdenservaring bevat deze implicatie, in eerste
instantie negatief, voorzover zij leidt tot de conclusie, dat het bestaande
niet `deugt'. Maar tegelijk is zij ook positief geladen, voorzover daarin
het verlangen tot bewustzijn komt naar een wereld die wél `deugt'.
Ethisch is deze ervaring ook, vanwege het appèl, dat daarvan uitgaat tot
een kwalitatief veranderend handelen. "Het zijn deze ervaringen", zo
schrijft De Clerq, "die de voor-reflexieve voedingabodem vormen van
ethische ontwikkeling en vooruitgang" (24).

De contrastervaring tussen ideaal en werkelijkheid is ook in meer
metafysische termen uit te drukken. Zo meent Van Velthoven, dat uit het
feit, dat iets werkelijk is, niet kan worden afgeleid, dat het waardevol is.
Is het werkelijke mogelijk in overeenstemming met de waarde, het kan er
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ook een ontkenning van vormen. Om te achterhalen, hoe het ermee ge-
steld is, dient het werkelijke niet alleen gekend te worden in zijn feite-
lijke voorkomen, maar tevens ook op zijn waarde beoordeeld te worden.
"Waar dit leidt tot een negatieve beoordeling, tot proteat en verzet tegen
feitelijk optredende misdaden, tegen bestaande wantoestanden en onrecht
(let op de privatieve voorvoegsels), worden deze gedragen en bezield door
een meer fundamentele instemming niet met het werkelijke, want dit
wordt juist onder kritiek gesteld, maar met een meer fundamenteel geacht
zijn, want het is uit hoofde daarvan, dat het werkelijke onder kritiek
wordt gesteld. Als we geen vrede kunnen hebben met het feitelijke, komt
het, omdat het in zijn zijn tekortgedaan wordt, omdat de mens geweld
lijdt in wat hij ten diepste is. Dit betekent, dat in het zijn van iets de
waarde verankerd ligt, op grond waarvan beoordeeld kan worden in hoe-
verre zijn feitelijke geatalte als waardevol kan gelden. Zijn en waarde
horen bij elkaar" (25). Deze metafyaiek, die het zijn in verbondenheid met
waarheid en goedheid denkt en op grond daarvan de waarde en onwaarde
van de werkelijkheid beoordeelt, kan, zo stelt Van Velthoven, niet op
geapannen voet staan met de ethiek. Zij vormt er juist de grondslag van
"in zoverre ze een zicht biedt op het zijn van de mens, waaraan hij in
zijn handelen trouw heeft te zijn" (26).

Deze metafysische gedachtengang heeft duidelijk overeenkomst met die
van Adorno, welke hierboven aan de orde ia gesteld. Ook daarin gold, dat
het oordeel over een bepaalde zaak niet anders te zien was dan als con-
frontatie van de ala gebroken gegeven zaak met de heelheid die erin v~er-
vat ligt, zonder onmiddellijk of feitelijk gegeven te zijn.

In dit verband ia tevens te verwijzen naar een artikel van Ricoeur, dat
als titel draagt `Negativité et affirmation originaire'. Daarin stelt R.icoeur,
dat willen tegelijk niet willen is. Er bestaat geen willen, dat niet afwijst,
niet afkeurt: "de afkeuring en de opstand vormen het eerate ontstaan van
de ethiek als verzet" (27). Het protest tegen het bestaande dcet een
waarde tot verschijning komen, die het gegevene als mankerend betekent,
maar bevat tevens een affirmatie met het zijn, die ala negatie van de
negatie is op te vatten en ertoe aanzet die situaties, die het aan waarde
ontbreekt, in overeenatemming met de waarde te maken. "Onder de druk
van het negatieve, van de negatieve ervaringen, hebben we een notie van
het zijn te herwinnen, die veeleer act zou dienen te zijn dan vorm
(curaiveringen van Ricoeur, JG), levende aff'irmatie, vermogen om te
bestaan en te doen bestaan" (28).

De sociaal-ethische dimensie van de utopie bepaalt haar als waarden-
gebonden benadering van de maatschappelijke werkelijkheid. In de utopie
vindt de confrontatie plaats tussen deze gegeven werkelijkheid, die gete-
kend is door kwaad en lijden, en het ideaal, waarvan dat kwaad en lijden
de ontkenning vormt. Met De Clerq ís te stellen, dat "de explicitering van
de crisisfenomenen in een gefundeerde ethische kritiek gebeurt op grond
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van een ideaal van menselijkheid dat, aangereikt door de ethische traditie
en de actuele contrastervaringen, in deze kritiek zelf uitdrukkelijk bewust
gemaakt wordt. Het is dit ideaal dat fungeert als bron voor de maatstaven
waardoor de algemeen te erkennen ethische normen worden bepaald en
hun geldigheid dient gelegitimeerd" (29). Het is dit ideaal ook, dat tot de
voortdurende herformulering aanzet van imperatieven voor het handelen,
waardoor het ideaal dichterbij kan worden gebracht.

Anders dan de rationaliteit van Popper, die het concrete kwaad in de
wereld als het ware onmiddellijk tracht aan te pakken door het als con-
creet probleem bloot te leggen en stuksgewijs uit de wereld te helpen,
zonder belichting van dat probleem vanuit een ideaalstelling ver-af, wordt
juist de rationaliteit van de utopie gekenmerkt door de concrete proble-
matische werkelijkheid bewust te bezien in het licht van wat zich als
uiteindelijk ideaal daarvan denken laat. De rationaliteit van de utopie is
die van een ethiek, die de feitelijke werkelijkheid confronteert met de
vraag naar het `waartoe' ervan, met de vraag naar de uiteindelijke zin
ervan.

Het is de rationaliteit, die niet stil blijft staan bij de feitelijkheid van
de werkelijkheid en bij het opsporen van samenhang tussen feiten alleen,
maar juiat ook gericht is op het opsporen van mogelijkheden, die in de
werkelijkheid vervat liggen. Deze rationaliteit brengt, wanneer deze moge-
lijkheden in het handelen van mensen worden aangegrepen, de werkelijk-
heid dichter bij het ideaal. Barendse verwoordt deze rationaliteit als
volgt: "Een mens voelt zich onbevredigd, ja ongelukkig zolang hij zich
geconfronteerd ziet met de pure, de brute, de reden-loze feitelijkheid,
d.w.z. wier onontkoombare aanwezigheid niet gelegitimeerd wordt door een
`waartoe'. En het uitblijven van een antwoord op de vraag naar het
`waartoe' wordt schrijnender naarmate de kennis van het `waardoor' en
het `hoe' perfecter wordt. De menselijke rede, resp. onze redelijkheid,
laat zich niet zoet houden met informatie over de causale samenhangen
tussen feiten en feiten. Zij blijft onrustig, voelt zich beledigd, als er
geen antwoord komt op de vraag naar de diepere zin, naar het doel van
dat alles" (30).

In zijn boek `De culturele factor' onderscheidt Zijderveld in navolging
van Mannheim functionele en substantiële rationaliteit. Dit onderscheid is
hier van belang om de utopische rationaliteit scherper te kunnen benoe-
men. Wordt onder de eerste de methodische aanpak om doelen te verwe-
zenlijken verstaan, de laatste heeft betrekking op de waarden, die men
binnen een samenleving nastreeft. "Indien men in staat is", zo stelt
Zijderveld, "om in te zien dat de werkelijkheid niet één grote chaos is,
doch door zinvolle relaties tussen dingen, gebeurtenissen en mensen ge-
kenmerkt wordt, indien men de werkelijkheid kan ervaren en (her-)kennen
als een geheel van betekenisstructuren en waardepatronen en indien men



44

de werkelijkheid ook kan onderscheiden naar belangrijkheid en onbelang-
rijkheid, waardevolheid en waardeloosheid, schoonheid en lelijkheid-
eerst dan is er sprake van substantiële rationaliteit" (31). Deze substan-
tiële rationaliteit ziet de werkelijkheid als een geheel van op elkaar
betrokken en door elkaar beïnvloede deelgebieden, die eerst in samenhang
met elkaar betekenis krijgen. Deze rationaliteit, die de gegeven maat-
schappelijke werkelijkheid als geheel bezíet in het historisch perspectief
van wat zij zou behoren te zijn en van wat zij zou kunnen zijn, is eigen
aan de utopische mens. Voor hem geldt de utopie als de uitdrukking bij
uitstek van zijn ervaring van discrepantie tussen werkelijkheid en ideaal.
Deze utopie heeft de totaliteit van de werkelijkheid op het oog. Zij wil
niet een enkel gebied van die werkelijkheid veranderen, "maar onze
levensvormen als geheel" (32).

Kwaad en lijden worden in de utopische, en dat is de sociaal-ethische
rationaliteit, verbonden met waarde en zin. Beide `polen' verlenen elkaar
wederzijds betekenis. Deze voortdurend tot stand gebrachte en te brengen
betrekking tussen zijn en behoren levert de imperatieven voor het hande-
len van mensen in hun dagelijkse werkelijkheid. Negativiteit en positivi-
teit zijn in de utopie zó met elkaar verbonden, dat er een kracht van
uitgaat om het beataande daadwerkelijk te transformeren. De utopie is te
zien als een bijzondere vorm van sociale ethiek. Leidt de contrasterva-
ring, zoals we hebben gezien, tot de veronderstelling van een impliciete
geluksdrang, in de utopie komt deze geluksdrang tot expliciete verbeel-
ding. De utopie gaat zeker niet alleen negatief te werk - in die zin is er
ook sprake van een zekere afwijking van de utopische rationaliteit ten
opzichte van de negatieve dialectiek van Adorno, alsook ten opzichte van
de sociale filosofie van Weil -, zij bevat tegelijkertijd de positiviteit van
wat zij als uiteindelijk doel van het menselijk samenleven voor ogen
heeft: een samenleving van zin en geluk.

Substantieel-rationeel, sociaal ethisch geladen, tracht de utopie de
spanning tussen werkelijkheid en ideaal vruchtbaar te maken door deze
bewust tot zich toe te laten en te doordenken met het oog op zinvol ge-
richt handelen van mensen binnen hun eigen samenleving. De utopie is
dan ook zeker geen vlucht uit de werkelijkheid te noemen. Het utopisch
denken is, zoals Bloch formuleert, een overschrijding ervan, maar dan wel
zó, "dat het voorhandene niet verduisterd, niet overgeslagen wordt. Noch
in zijn nood, noch ook in de beweging daaruit. Noch in de oorzaken van
de nood, noch ook in de aanzet tot de wending, die daarin rijpt. Daarom
gaat werkelijk overschrijden ook nooit op in het louter luchtledige van
een vóór-ons, louter zwevend, louter abstract schetsend. Maar het
begrijpt het nieuwe als iets, dat in het in beweging gezette voorhandene
bemiddeld is, ofschoon het tegelijk, om vrijgelegd te worden, tot het
uiterste een beroep doet op de wil daartoe" (33).
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De utopie stelt de contrastervaring tussen de werkelijkheid van kwaad
en lijden enerzijds en een toekomst van geluk anderzijda in plaats van in
het teken van berusting in het teken van de hoop. Deze utopische inten-
tie, waarvan het wezen, zoals we gezien hebben, "bestaat in het bevrij-
dende elan om de beperktheden van het menselijk bestaan voortdurend te
overschrijden naar een betere toekomst" (34), is oeroud en komt op tel-
kens eigentijdse wijze in de geschiedenis tot verschijning. Telkens wordt
daarin getuigenis afgelegd van eenzelfde geestesgesteldheid "incongruent
met de stand van zaken binnen de werkelijkheid, waarin zij zich voor-
doet", om "die werkelijkheidsoverstijgende oriëntaties, (...) die, wanneer
zij overgaan in handelen, erop gericht zijn, ofwel gedeeltelijk ofwel
geheel, de orde der dingen te ondermijnen, zoals die op dat moment in de
tijd van kracht is" (35). Telkens is er sprake van "kritische negatie van
het bestaande heden in naam van een gelukkiger toekomst" (36). Wanneer
wij in hetgeen volgt de utopie nader willen beschrijven in haar eigen
kenmerken, is het vanuit deze achtergrond, waarin de utopie in haar
sociaal-ethische dimensie verschijnt.

4. Het realiteitsgehalte van de utopie

Het zou een uitdrukkelijk misverstand zijn de utopie op te vatten als een
werkelijkheidsvreemd en irrationeel verschijnsel. Van hersenachimmigheid
of van luchtkastelenbouw ia in geval van utopie geen enkele aprake. Hoe
eigenaardig haar verhouding tot de werkelijkheid ook is, de utopie heeft
van die werkelijkheid wel degelijk kennis. Op dit aspect wijzen auteurs
over de utopie nadrukkelijk.

Zo spreekt Plattel van het"empirische vertrekpunt" van de utopie,
waardoor het denken behoed wordt voor "een vlucht in ijle beapiegelin-
gen" (37).

Trousson merkt op dat tal van utopisten "verre van kamerdromers te
zijn zonder enig contact met de politieke, sociale en economiache feiten
integendeel juist mensen waren, die door hun opleiding of hun poaitie
daarmee in constante betrekking werden gebracht" (38). En even verderop:
"Verre van radicaal gescheiden te zijn van de werkelijkheid, zou de
utopie er juist graag een emanatie, een secretie, van zijn, en zij onder-
houdt met deze werkelijkheid vaak een nauwer contact dan men over het
algemeen denkt. De utopie houden voor een hersenschim, een gratuïte
droom, is ontkennen, dat zij vaak een werk is, dat geïnspireerd is door
de omstandigheden. Als zodanig is de utopie wezenlijk hietoriach (cursive-
ring van Trousson, JG), aangezien zij bepaald is door haar betrekking met
de werkelijkheid" (39).

Ook Buber wijst op het realistische karakter van de utopie, waar hij,
schrijvend over eschatologie en utopie, stelt:"Maar geen van beide zweven
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ze in de wolken; zoals ze in de toehoorder of lezer een kritische inatel-
ling tegenover zijn huidige situatie willen wekken of veraterken, zo willen
ze hem weliswaar de volkomenheid laten zien in het licht van het abso-
lute, maar toch ook als iets, waar vanuit zijn huidige aituatie een actieve
weg naar toe leidt. (...) De eschatologie, voorzover zij profetiach, en de
utopie, voorzover zij filosofisch is, hebben een realistisch karakter" (40).

Ook volgena Manuel en Manuel tenslotte zijn de grote utopisten grote
realisten: "Zij hebben een buitengewoon begrip van de tijd en plaats,
waarin zij schrijven, en geven uiting aan doordringende reflecties omtrent
socio-economiache, wetenschappelijke of emotionele omatandigheden van
hun moment in de geachiedenis. Zij hebben waarheden ontdekt, die ande-
ren slechta aangevoeld hebben of geweigerd hebben te herkennen. De
utopist blijkt vaak een man te zijn met een dieper begrip van de atroom,
waarin zijn maatschappij zich bevindt, dan de hardhoofdige probleemop-
lossers, die zichzelf afbeulen in het heden, blind voor het mogelijke" (41).

Wanneer we deze citaten overzien, blijkt de utopie op verachillende
wijzen realistisch te zijn. Op de eerate plaats is de utopie realietisch,
voorzover zij een weerspiegeling is van de werkelijkheid, waarbinnen zij
tot uitdrukking komt, een emanatie binnen en van een gegeven werkelijk-
heid. De historiciteit van de utopie houdt onder andere in, dat zij in
relatie staat tot de tijd en plaats, waarbinnen zij ontataat. Op de tweede
plaats ia de utopie realistisch, - Bloch zou in dit geval spreken van
concreet -, voor zover zij de gegeven werkelijkheid geen abstract
toekomstbeeld voorhoudt, maar een toekomstbeeld, dat in de werkelijkheid
zelf ligt opgesloten. Dit zou het tweede aspect van de historiciteit van de
utopie kunnen worden genoemd: de utopie zet aan tot veranderend hande-
len in de richting van een zinvolle toekomat.

Deze beide vormen van realisme impliceren een gedegen kennis van de
werkelijkheid in haar politieke, sociale en economieche gegevenheid. In-
geval van de utopie ia deze kennis enerzijds op te vatten ala kennia van
de werkelijkheid in haar feitelijkheidsaspect, anderzijds als begrip van de
werkelijkheid in haar mogelijkheidsaspect. De tegenstelling, zoals ver-
woord door Kilminster, als zou de utopist geen realist, maar producent
van mogelijke werelden zijn (42), is dan ook niet meer houdbaar. Alleen
als realist kan hij producent van mogelijke werelden zijn. De utopie
begrijpt de maatschappelijke werkelijkheid in haar diepte in de betekenis,
waarin Adorno daarover spreekt: zij meet de menaelijke samenleving in de
kwaliteit ervan, dat wil zeggen in termen van zoals zij zou behoren te
zijn en zoals zij zou kunnen zijn. In dit verband is een citaat van Manuel
en Manuel verhelderend: "Aangenomen, dat de utopiamaker het hiatorische
moment weergeeft, in de zeldzame gevallen, waarin hij de geest heeft,
legt hij eerder de innerlijke diepte, de easentie, van dat moment bloot
dan alleen maar uiterlijkheden. Hij bezit de capaciteit een mate van
afatand te bereiken ten opzichte van de dagelijkae controversen van het
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marktplein en het leven van de maatschappij te zïen in het licht van haar
veelvoudige mogelijkheden. (...) De dringende eisen van zijn tijd ontle-
dend, ís hij tegelijkertijd in staat eeuwen-oude, zo niet eeuwige verlan-
gens bloot te leggen. (...) De waarlijk grote utopist is een Janusgelijk
schepsel, tijdgebonden en vrij van tijd, plaatsgebonden en vrij van plaats.
Zijn dualiteit dient gerespecteerd en geapprecieerd te worden" (43).

Een accent op het realistische karakter van de utopie is alleen dan
maar juist gelegd, wanneer gezien wordt, dat het utopisch realisme van
bijzondere aard is. Elk overaccent op het utopisch realisme, zonder dit te
begrijpen als tegelijkertijd verweven met idealisme, zou misschien die-
genen, die menen, dat de. utopie slechts een vorm van idealisme is, moge-
lijk corrigeren, maar de utopie zelf daarentegen geen recht doen. De ver-
gelijking van Manuel en Manuel tussen de utopist en Janus geeft in ieder
geval duidelijk de richting aan, waarin we moeten denken, als we het
over het realisme van de utopie hebben. Zonder de als het ware idea-
listische intonatie ervan is over dat realisme niét te spreken.

De utopiat is de mens met de Januskop, de mena met twee gezichts-
punten, of, zoals Polak reeds opmerkte, de mens met een "fundamenteel
gespleten geestesstructuur" (44). Maar - ook nu is weer een waarschuwing
op zijn plaats - de dualiteit en geapletenheid van de utopist dienen wel
goed verstaan te worden. Het is niet zo, dat de utopist, terwijl hij, ver-
wijlend in de ene wereld, zich niet meer bewust is van de andere wereld.
Zijn bewustzijn is juist zó gestructureerd, dat hij beide werelden in één
beeld ziet. In de utopie worden werkelijkheid en ideaal in relatie ten
opzichte van elkaar gesteld, zonder dat nochtans een van beide zijn
autonomie verliest. In de utopie is de gegeven werkelijkheid zichtbaar,
maar zij licht eerst als zodanig op tegen een horizon van culturele ideeën
omtrent de juiste inrichting van die werkelijkheid. Van de andere kant
worden de culturele ideeën - om de terminologie van Horkheimer verder
aan te houden - weergegeven in hun waarheidsgehalte, maar dan "gemeten
aan de maatschappelijke achtergrond, van waaruit zij stammen" (45). De
horizont doet de figuur en de figuur doet de horizont uitkomen. Het laat-
ste citaat is ontleend aan een passage van Horkheimer over de functie
van de filosofie.

Men kan stellen, dat hetgeen Horkheimer over de filosofie opmerkt,
net zo goed geldt voor de utopie, wanneer hij vervolgens naar voren
brengt, dat de filosofie de breuk tussen ideeën en werkelijkheid bestrijdt
(46). Evenals de filosofie denkt de utopie ideaal en werkelijkheid in
elkaar, zonder dat zij in elkaar verdwijnen, maar ook zonder dat één van
beide dominant is ten opzichte van de ander. Manuel en Manuel daarover:
"Als een utopie alleen maar of op de eerste plaats een weerspiegeling is
van de bestaande werkelijkheid, dan is zij triviaal. Van de andere kant,
wanneer de denkbeeldige wereld is afgesneden van elke betrekking met de
werkelijkheid, dan wordt zij een vaag sprookje, vormloos en onbeduidend"



48

(47). De confrontatie, die in de utopie geatalte krijgt, tussen ideaal en
werkelijkheid, bevestigt de laatste als een hiatorisch, dat ia wordend
gebeuren, gericht op een nieuwe werkelijkheid, die meer beantwoordt aan
het ideaal, dat in de gegeven werkelijkheid vervat ligt.

Popper is dan ook nu tegen te werpen, dat de utopie niet, zoals hij
meent, doelstellingen of idealen vooraf ontwerpt en de werkelijkheid in de
richting daarvan dwingt, alsof doel en gegeven werkelijkheid van elkaar
gescheiden grootheden zouden zijn. De utopie ziet deze, zoals hierboven
getracht is aan te tonen, juist niet gescheiden van elkaar, maar ala met
elkaar verweven. Ook Poppera verwijt, dat het veraf geprojecteerde doel
van de utopie onveranderlijkheid zou bezitten, waardoor de verwerkelij-
king ervan onder het teken van krampachtigheid en daarmee van geweld
zou staan, is niet houdbaar. Ideaal en werkelijkheid, die zich relatief
autonoom tot elkaar verhouden, bewegen zich in een dialectiach procea
door de tijd. Zozeer als de werkelijkheid aan verandering onderhevig is,
zozeer geldt dat ook voor de daarin heersende ideeën omtrent die werke-
lijkheid. De utopie schetat in een beeld de bestaande werkelijkheid van
een gegeven moment tegen een horizont, waardoor zij eerst kan verachij-
nen, zoala zij is, maar ook tegelijktijd, zoals zij behoort te zijn en kan
zijn. Deze horizont `lokt' de werkelijkheid in zijn richting, evenwel daar-
bij voortdurend wijkend en veranderend, wanneer een atap in zijn richting
wordt gedaan. Dat betekent ook, dat van krampachtigheid en geweld noch
met betrekking tot de voortdurend tentatieve vaststelling van het ideaal,
noch met betrekking tot het uitstippelen van de weg daarnaartce, aprake
is. Integendeel. De utopie houdt de toekomst open en roept op tot een
dienovereenkomstig open handelen, dat eerder zoekend is dan getuigend
van een zeker weten.

Wat betreft de stelling van Popper, dat het eigenlijke probleem van
rationele politiek de menselijke ellende is en geluk private aangelegenheid
dient te blijven, is het volgende op te merken. Geluk blijft inderdaad
sterk peraoonlijk. Evenwel, geluk is niet onafhankelijk van maatschappe-
lijke omstandigheden. Zonder te willen atellen, dat geluk door maatachap-
pelijke factoren volledig wordt geconditioneerd, kan wel degelijk staande
worden gehouden, dat tusaen geluk en maatschappelijke factoren een
sterke samenhang bestaat. Voor zover deze samenhang inderdaad bestaat,
is geluk niet meer alléén private aangelegenheid te noemen, maar even-
zeer een publieke zaak. De utopie is de uitdrukking van het menaelijke
verlangen naar geluk, voor zover dat wèl maatschappelijk geconditioneerd
is. Hierop zal in een volgend hoofdstuk worden teruggekomen.

Op deze plek zij nog opgemerkt, dat Poppera atelling omtrent de
menselijke ellende als eigenlijk probleem van rationele politiek een ondui-
delijkheid bevat, namelijk voor zover het uit de weg ruimen daarvan
wordt gezien als in tegenstelling staande met het streven naar een ideaal
einddoel. De vraag, die onvermijdelijk opkomt en met Poppers rationaliteit
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ook niet te beantwoorden is, is deze: waardoor wordt menselijke ellende
als ellende gekarakteriseerd; gaat niet ook aan de vaststelling van wat
ellende genoemd moet worden een idee vooraf en wel op zijn minst dit
idee, dat de mens niet voor ellende bestemd is? En komt deze vraag niet
wel zeer dicht bij die andere, die juist ten grondslag ligt aan de utopie:
waartoe de mens eigenlijk wél bestemd is? Ook Plattel stelt een soort-
gelijke vraag aan Popper: wanneer deze laatste pleit voor "een sociale
ingenieurskunst, een ad-hoc techniek, waarbij stap voor stap de
maatschappij verbeterd wordt", blijft de vraag: "door welk toekomstbeeld
laat me~1 zich bij deze stapsgewijze vooruitgang leiden?" (48)

5. De utopische kritiek

De utopie is realistisch en idealistisch tegelijkertijd en daardoor juist
uiterst kritisch. Door de bestaande werkelijkheid te confronteren met het
ideaal, dat ervan te denken is, legt zij deze bloot als wat zij is: negatie
van een mogelijk betere, zoals Neususs formuleert (49). In een artikel in
`Utopieforschung' citeert M~hl uit Fichte's `Einige Vorlesungen iiber die
Bestimmung des Gelehrtes' een in dit verband belangrijke passage: "dat
idealen zich in de werkelijke wereld niet laten realiaeren. (...) Wij bewe-
ren slechts, dat naar deze de werkelijkheid beoordeeld en door diegenen,
die daartoe de kracht in zich voelen gemodificeerd dient te worden" (50).
In dezelfde lijn stelt ook Plattel, dat de mens, bij wezen kritisch, zijn
situatie beoordeelt in het licht van een ideaal of norm. Daarom, zo meent
hij, beantwoordt het utopische aan het meest eigene van de mens. "De
kritiek vormt de oorsprong van elke menaelijke vooruitgang. In het licht
van imaginaire toekomstbeelden wordt de eigen situatie als onvolkomen
ervaren en valt de aandacht op heersende wantoestanden" (51).

Nu gaat de utopische kritiek - dat zal gezien het voorafgaande ook
geen verbazing meer wekken - op een eigenaardige manier te werk.
Geboren uit onvrede met heersende wantoestanden, wil de utopie daar-
tegen een aanklacht zijn. In haar beeld legt zij de werkelijkheid dan ook
in haar gebrekkigheid bloot. Zij betekent dan ook een kritische negatie
van het bestaande. "Aan het begin van de utopische traditie staat de
negatie" (52), zo formuleert Gustafsson. Van de utopist wordt verwacht,
dat hij verklaart, in welk opzicht en in hoeverre de door hem gedachte
toestand zich onderscheidt van die, welke wij in de wereld aantreffen.

Bij sommige auteurs over de utopie krijgt deze kritische negativiteit
een duidelijk accent. Zo bijvoorbeeld bij Neusiiss, waar hij schrijft: "Niet
in positieve bepaling van hetgeen zij wil, maar in de negatie van hetgeen
zij niet wil, concretiseert de utopische intentie zich het meest precies. Is
de bestaande werkelijkheid de negatie van een mogelijk betere, dan is de
utopie de negatie van de negatie" (53).
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Ook bij Adorno en Horkheimer wordt een sterk accent op de negativi-
teit van de maatschappijkritiek gelegd. Illustratief voor hun negatieve
dialectiek is het volgende citaat van Adorno, waarmee hij zijn beroemde
opstel `Individu und Organization' afsluit: "We kunnen wel niet weten, wat
de mens en wat de juiste vormgeving van de menselijke dingen is, maar
wat hij niet dient te zijn en welke vormgeving van de menaelijke dingen
fout is, dat weten we, en alleen in dit bepaalde en konkrete weten is het
andere, positieve, voor ons open" (54). Eerder hebben we ook al gewezen
op de benaderingewijze van met name Adorno in zijn polemiek met Popper
Ook daar kwam reeds naar voren, dat Adorno weliswaar het idee van de
juiste samenleving betrekt in zijn benadering van de werkelijkheid, maar
tegelijk constateert, dat de juiste samenleving niet als tcekomstbeeld te
schilderen is. Ook in de filosofie van Horkheimer speelt de negatie een
"beslissende rol" (55).

Nu is met Plattel te stellen, dat de kritische negativiteit inderdaad een
wezenlijk bestanddeel vormt van de utopie: "Iedere toekomstvisie zal met
een groot brok kritiek op de feitelijke toestanden gepaard gaan. Zij kent
het atadium van de negatie, in zover zij zich antithetisch tegen de be-
staande maatschappij opstelt" (56). Maar - en dat is bealissend voor de
utopie - de utopische kritiek is niet alléén negativiteit, doch tegelijkertijd
positiviteit. Zij zegt niet: `deze werkelijkheid zit fout in elkaar' en laat
het daarbij. Dit inzicht, dat op zichzelf zeker aanwezig is, wordt op zijn
beurt in de utopie genegeerd, door het te verwoorden in een positief toe-
komstbeeld.

In dit verband is More's `Utopia' in hoge mate illustratief. Wordt in
Boek I bij monde van Raphaël Hythlodaeus, die Utopia bezocht heeft,
kritisch afstand genomen van de feitelijke toestanden van het Engeland
aan het begin van de zestiende eeuw, - in Boek II wordt daar het poai-
tieve beeld van Utopia tegenover gesteld. De zegsman van More blijft niet
staan bij de concrete verschijningsvorm van de Engelse maatschappij van
die tijd, maar opponeert daar juist tegen door het posítieve beeld te
schetsen van een wezenlijk andere maatschappij. Anders gezegd, de
utopist negeert juist de eigen kritische negativiteit ten opzichte van het
bestaande door een positief beeld van een mogelijke toekomat te schilde-
ren. Misschien is het dan ook scherper om te stellen dat de utopie niet,
zoals Neususs meent, negatie is van de negatie, doordat zij de bestaande
werkelijkheid negeert, die een negatie van een mogelijk betere zou zijn,
- daardoor zou een te sterk accent op de kritische negativiteit van de
utopie komen te liggen. Zij is negatie van de negatie eerder in die zin,
waarin Plattel daarover zegt: "Iedere concrete utopie neemt afstand
(negatie) van het bestaande (affirmatie) en richt zich op een betere
toekomst (negatie van de negatie)" (57). In de utopie gaan kritische nega-
tiviteit en kritische positiviteit hand in hand. "De kritische negativiteit en
de kritische positiviteit impliceren elkaar wederzijds. De utopische kritiek
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draagt daarom een ironiserend karakter, omdat zij de samenleving wil
prikkelen tot een speelse relativerittg en afstandneming van het hier en
nu bereikte. Deze utopische ironie provoceert de vrijheid en vormt `die
grosze Stdrung'. Zij fungeert op deze wijze als katalysator van een radi-
caal-humaniserend veranderingsproces" (58).

De utopie streeft wezenlijke verandering na. Daarin ligt het eigen
karakter van de utopische kritiek. Hoezeer Bloch met name de negentien-
de-eeuwse utopisten abstractie verwijt met betrekking tot het onbemid-
delde karakter van hun utopische beelden ("De droomlantaarn schijnt bij
abstracte utopisten in een lege ruimte, het gegevene heeft zich naar de
idee te voegen" (59)), - toch acht hij hen, waar het hun wil tot verande-
ring betreft, hoger dan de politieke economen van die tijd: "Ontwijfelbaar
is alleen al hun wil tot veranderen (cursivering van Bloch, JG), ze zijn
ondanks hun abstracte gezicht nooit alleen maar beschouwend. Dat onder-
scheidt de utopisten van de politieke economen van hun tijd, ook van de
meest kritische (bij wie ze wat het weten en het onderzoek betreft zo
vaak ver achterstaan). Fourier zegt terecht, dat de politieke economen
(...) de chaos slechts belicht hebben, terwijl hij daaruit juiat wil weglei-
den" (60). A1 brak deze wil tot praxis welhaast bijna nergens door van-
wege de gebrekkige analyse van de objectieve tendensen binnen de toen-
malige maatschappij, zij is en blijft, zo meent Bloch, toch sterker dan die
van een economisme, dat deze tendensen misschien wel meer, maar dan
toch mechanisch in zijn beschouwing betrekt.

De utopische gerichtheid op wezenlijke verandering van de maatschap-
pij komt naar voren ín de dialectische wijze, waarop de utopische kritiek
gestalte krijgt: de tegenstelling tussen de these van het bestaande en de
antithese van de afstandname ten opzichte daarvan wordt opgeheven in de
schets van een betere toekomst.

Een eigen, maar in dit kader boeiende, wending geeft Kolakowski aan
de betekenis van de kritisch afwijzende opstelling van de utopie ten
opzichte van de bestaande werkelijkheid. "Een utopie construeren betekent
altijd de aangetroffen werkelijkheid afwijzen, haar verandering wenaen.
Maar de afwijzing (`1Vegierung', JG) staat niet in tegenstelling tot
conatructie - slechts in tegenstelling tot het voorstaan van de bestaande
toestand. Het is daarom onjuist iemand te verwijten, dat hij negeert en
niet construeert, want iedere constructie betekent noodzakelijkerwijs een
negatie van de bestaande orde" (61). Men kan, zo vervolgt Kolakowski,
iemand hooguit verwijten, dat hij verandering van de bestaande werkelijk-
heid nastreeft. "Maar een negerende houding op zichzelf staat slechts in
tegenstelling tot een conservatieve houding ten opzichte van de wereld,
want de negering op zich is niet anders dan het streven naar verandering.
(...) In werkelijkheid is namelijk iedere verandering een act, die nood-
zakelijkerwijs gelijktijdig een negering en een constructie betekent en die
alleen maar in tegenstelling staat tot bevestiging" (62). De gerichtheid op



52

verandering, die in de utopie naar voren komt in de verwevenheid van
kritische negativiteit en kritische positiviteit, verleent de utopie haar
eigen karakter als "katalysator van radicaal-humaniserend veranderings-
proces" (63). Juist als zodanig vormt zij een bedreiging voor de status
quo, alsook voor diegene, die deze wensen te verdedigen.

Boeiend is het te zien, op welke wijze bijvoorbeeld in de `Politeia' van
Plato en in `Utopia' van More de tegenstelling tussen de utopische kritiek
en de conservatieve houding tot uitdrukking komt. In de `Politeia'
geachíedt dit in de vorm van een dialoog tussen Socrates, die zich
afvraagt wat goed gedrag nu eigenlijk is, en Trasymachus, die als de ver-
dediger van de status quo, deze vraag als onzinnig want onnodig afwijst,
omdat immers het antwoord daarop gelegen is in de wetten, die in het
belang zijn van de heersende klasse. "Elke handeling", zo meent
Trasymachus, "die indruist tegen het belang van die heersende klasse
wordt beschouwd als een overtreding van de wet, en wie zich aan zo'n
handeling achuldig maakt, wordt als misdadiger veroordeeld" (64). Voor
Socrates liggen de normen van goed gedrag daarentegen verankerd in het
idee van de rechtvaardigheid, dat alleen maar kenbaar is vanuit belange-
loosheid ten opzichte van het bestaande.

Eenzelfde soort dialoog treffen we aan in Boek I van More's `Utopia'
en wel tussen Hythlodaeus, de man die Utopia bezocht heeft, en een
Engelse jurist. Deze laatste verdedigde de Engelse wetten van zijn dagen
en kon maar niet begrijpen hoe het toch kwam, dat ze zo massaal werden
overtreden, terwijl op overtreding toch de doodstraf stond. Hythlodaeus
pareert door op te merken, dat het kwaad niet kan worden uitgeroeid
door wetten. "Het zou heel wat beter zijn te zorgen dat ze (de dieven,
JG) hun brood kunnen verdienen, zodat niemand in de verschrikkelijke
situatie komt, eerst te moeten stelen en vervolgens te moeten sterven"
(65). Het zal geen verbazing wekken, dat de jurist waarachtig niet be-
greep, wat Hythlodaeus hiermede bedoelde.



53

Hoofdstuk 4

De realiseerbaarheid van de utopie

l. Inleiding

In het vorige hoofdstuk is via het rationaliteitsprobleem van de utopie
haar realiteitskarakter reeds aan de orde gesteld. Daaromtrent werd op-
gemerkt, dat de utopie realistisch is, voorzover zij de werkelijkheid,
waarbinnen zij ontstaat, weerspiegelt, alsook, voorzover zij deze een
beeld van de toekomst voorspiegelt, die als mogelijkheid in die bestaande
situatie zelf ligt opgesloten. De utopie, zo werd tevens gesteld, is uit op
verandering van de feitelijke omstandigheden, die zij in het licht van het
ideaal afwijst.

De vraag, die nu aan de orde gesteld dient te worden, is, in hoeverre
de utopie een aanzet biedt tot daadwerkelijke verandering. Of, nog kern-
achtiger, is de utopie realiseerbaar? Zo ja, op welke wijze dan wel? In
dit hoofdstuk zullen verschillende antwoorden op deze vraag de revue
passeren en zal daartegenover een eigen positie worden bepaald.

2. Verachillende standpunten

In zijn `Traktat uber kritische Vernunft' schrijft Albert dat "rationele
sociale kritiek het probleem van de realiseerbaarheid (cursivering van
Albert, JG) niet buiten beschouwing (kan) laten" (1). Als hij het echter
over rationele sociale kritiek heeft, heeft hij duidelijk niet de utopie op
het oog. In navolging van Popper is ook Albert van mening, dat de utopie
een vorm van irrationele kritiek is, die geen rekening houdt met de be-
perkingen, die de realiteit aan haar wensen atelt. In het voorafgaande
moge duidelijk geworden zijn, dat de kritiek van de utopie wel degelijk
als rationeel aan te merken is, zij het op een andere wijze rationeel dan
Popper en Albert daaronder verstaan. Evenwel, ook de rationaliteit van de
utopische kritiek kan niet ontkomen aan het probleem van de realiseer-
baarheid van hetgeen in die kritiek als positief toekomstbeeld ligt vervat.
Voor diegene, die de utopie begrijpt als rationele sociale kritiek, vormt
het realiseerbaarheidsprobleem zelfs een uitermate belangrijk vraagstuk.
Tegelijkertijd moet geconstateerd worden, dat hieromtrent ook binnen de
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kring van verdedigera van de utopische rationaliteit zeer genuanceerd, om
niet te zeggen uiteenlopend wordt gedacht. In het hierna volgende zullen
drie poaities ten opzichte van dit probleem aan de orde worden gesteld.

De eerste positie: de utopie is als zodanig realiseerbaar

De eerste positie wordt ingenomen door diegene, die menen, dat de utopie
als zodanig te realiseren is. Als Lamartine, lijken zij de utopie op te vat-
ten als premature waarheid, als de werkelijkheid van morgen.

Een zeer belangrijk vertegenwoordiger van dit standpunt is Mannheim.
Als utopisch beschouwt hij "al die situatie-overstijgende ideeën (...), welke
op een of andere manier een transformerende werking hebben op de be-
staande historisch-sociale orde" (2). Op zichzelf is deze uitspraak nauwe-
lijks aanvechtbaar. Dat wordt zij eerst door de inhoud die door Mannheim
gegeven wordt aan "op de een of andere manier transformerend" . Deze
inhoud wordt duidelijk, wanneer we Mannheim volgen in zijn poging
utopie en ideologie van elkaar te onderscheiden. Zowel de ideologie als de
utopie zijn volgens Mannheim situationeel transcedent. Het onderscheid
tussen beide wordt gevormd door de al of niet realisatie ervan. Ideolo-
gieën zijn die ideeën, "welke de facto (cursivering van Mannheim, JG)
nooit slagen in de realisering van hun geprojecteerde inhouden" (3);
utopieën daarentegen zijn die "welke adequaat gerealiseerd werden in de
opvolgende sociale orde" (4). Afgezien van de vraag, of het onderscheid
tussen ideologie en utopie hiermee juist gesteld is, afgezien ook van het
probleem, dat dus kennelijk alleen achteraf te beoordelen valt of er
sprake is van ideologie ofwel van utopie, blijft de eigenlijke vraag,
waarom het hier gaat deze: is de utopie inderdaad op deze wijze trans-
formerend, namelijk als in de toekomst realiseerbaar?

Marcuse lijkt ook in dit verband genoemd te moeten worden, waar hij
spreekt over het einde van de utopie: "Alle materiële en intellectuele
krachten die tot realiaering van een vrije samenleving kunnen bijdragen,
zijn aanwezig. Dat ze nog niet werkzaam ervoor zijn, is uitsluitend te
wijten aan de totale mobilisering van de bestaande samenleving tegen haar
eigen mogelijkheid van bevrijding" (5). Voor Marcuse is de utopie inder-
daad realiseerbaar; de gegeven werkelijkheid bevat daartoe alle middelen.
Deze hoeven slechta aangewend te worden. Dat ze dat niet worden, is een
andere zaak.

Nauta geeft een artikel van zijn hand de titel `De gerealiseerde utopie'
mee. In dit artikel doet hij een poging de dieptestructuur van More's
`Utopia' bloot te leggen. Daarbij gaat hij niet uit van "`bedoelingen' van
de auteur of (...) extern-historische omstandigheden" (6), maar van de
tekat zelf. Hij komt dan tot de conclusie, dat de wereld van Utopia de
geest ademt van het vroege kapitalisme, waarbij een `innerweltliche
Askese' de arbeidsmoraal bepaalt. Het arbeidsethos, dat uit `Utopia'
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spreekt, is, zo stelt Nauta, in Europa gemeengoed geworden. .In overeen-
stemming met de titel van zijn artikel concludeert hij dan: "Bezien vanuit
de twintigste eeuw, zijn allerlei elementen uit More's Utopia inmiddels
maatschappelijke realiteit geworden" (7). Weliswaar geeft Nauta in een
interview in `De Groene Amsterdammer' aan, dat de titel van zijn artikel
ironisch bedoeld is, "want de bezitsverhoudingen zijn niet veranderd in de
zin waarin More dat wenste" (8). Evenwel is de nadruk die Nauta lijkt te
leggen op de realiseerbaarheid van More's utopie, als zou de realisering
van elementen ervan de realisering van de utopie zelf impliceren, te sterk
gelegd. Ook wanneer de bezitsverhoudingen zouden zijn veranderd in de
zin waarin More dat wenste, dan nog was `Utopia' niet geheel gereali-
seerd.

Een ander voorbeeld van deze stroming wordt gevormd door vertegen-
woordigers van de vrij recent opgekomen ontwerpsociologie. Deze school
binnen het sociologische denken, die vooral binnen de sociologische facul-
teit van de Utrechtse universiteit wortel heeft geschoten, zoekt een brug
te slaan tussen planning en utopie. In dit verband dienen de namen
genoemd te worden van Thoenes, Van Steenbergen, Van Houten. Zij ataan
een sociologie voor, die de toekomst wil betrekken binnen haar denken.
De utopie staat bij hen duidelijk in de belangstelling, zij het, dat
genoemde sociologen niet geheel op een lijn te stellen zijn, waar het gaat
om de inhoudelijke invulling van het utopie-begrip. Ligt bij de eerate
twee de nadruk meer op het richtinggevend aspect van de utopie, vooral
bij Van Houten ligt het accent op de utopie als te realiseren ontwerp. Zo
schrijft hij in een artikel met als titel `Utopie en planning; op zoek naar
bouwstenen voor een `ontwerpsociologie": "Bij het spreken van utopie en
planning gaat het nadrukkelijk om concrete utopieën, om toekomstbeelden
die op planmatige wijze gerealiseerd kunnen worden" (9).

Binnen dit ontwerpsociologisch denken is sprake van kritische distantie
ten opzichte van de bestaande werkelijkheid, waarbij politieke geladenheid
met accent op de openbare meningsvorming omtrent de geatalte van een
toekomstige samenleving in het geheel niet wordt geschuwd. Van Houten
merkt op, dat bij deze politieke planning het utopisch denken als toe-
komst-openheid uitgangspunt is. "Op korte termijn stelt het bestaande
weliswaar grenzen aan de maakbaarheid, maar bij verruiming van de tijda-
horizon tekenen zich nieuwe mogelijkheden af, op basis waarvan een
inspirerend toekomstperapectief kan worden ontwikkeld" (10).

Een dergelijke sociologie lijkt in hoge mate vruchtbaar. Evenwel is het
de vraag, of daarbinnen het utopiebegrip wel helemaal juist wordt gehan-
teerd, gezien ook deze uitspraak van Van Houten: "Binnen dit denken
wordt planning beschouwd als veranderingsstrategie, gericht op de realisa-
tie van tijd- en plaatsgebonden concrete utopieën. Het is goed hierbij
voor ogen te houden dat datgene wat als concrete utopie wordt geformu-
leerd in beginsel realiseerbaar moet zijn, waarbij planmatige sturing cen-
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traal staat. De vraag naar realiseerbaarheid kan derhalve worden geformu-
leerd in termen van het vermogen tot planning" (11). Hoezeer deze socio-
logie ook moge aanspreken, het erin vervat liggende utopiebegrip legt
toch een te sterk accent op de realiseringsmogelijkheden ervan.

Ook wanneer we naar de utopieën van de afgelopen eeuwen kijken,
blijkt het probleem van de realiseerbaarheid voortdurend te spelen. In hun
historische analyse van het westerse utopische denken wijzen Manuel en
Manuel daarop. Zij constateren dat met name de utopieën van de negen-
tiende eeuw een sterke aandacht vertonen voor de vraag naar de reali-
seerbaarheid ervan. Zij menen dan ook dat in deze rationalistische,
systematische utopieën, die de hele wereld als gebied zagen, het middel
om utopia te bereiken omgevormd werd van een avonturenverhaal of een
rite de passage naar Elisium in een kwestie van politieke actie: Hoe
verander je huidige misère in toekomstig geluk in deze wereld? "De
methode om utopia te bereiken en de anelheid van de reis erheen,
gewoonlijk perifeer in de novellistische vorm, kwamen nu centraal te
staan, en de netelige geschilpunten van revolutie, evolutie, het gebruik
van geweld, de mechaniamen van de verbreiding van een nieuw geloof,
determinisme en vrije wil, de imperatieven van blinde historische bestem-
ming en de eisen van menselijke vrijheid werden intrinaiek aan het
utopische denken" (12).

De vraag naar de realiseerbaarheid van de utopie is stellig ook aanwe-
zig in vroegere utopieën. Zeer bekend is wel het streven van bijvoorbeeld
Plato naar de realisering van zijn `Politeia' via zijn poging de koning van
Syracuae, Dionysios, te maken tot een wijsgeerkoning naar het voorbeeld
van de wijsgerige regeerders van zijn politeia. In dit verband valt ook de
zestiende-eeuwse theoloog Muntzer te noemen. Desalniettemin kan men
zeker stellen, dat de negentiende-eeuwse utopisten zich wel zeer sterk
bezig hielden met de vraag, door de Russische socialist Chiernyshevskii
als titel aan zijn utopische roman uit 1862 meegegeven: `Wat te doen?'
(13). In het historisch overzicht (Hoofdstuk 2) werd reeds gewezen op
deze activistische instelling.

Duidelijk voorbeeld hiervan was Owen, die verschillende pogingen
ondernam zijn utopische visie in realiteit om te zetten. Daartoe richtte
hij de spinnerij van New Lanark op, die overigens ook inderdaad een
toonbeeld werd van een industriële onderneming met dermate humane om-
atandigheden, dat de mensen ook in staat werden gesteld zich ten
opzichte van elkaar te gedragen in "een nieuwe sublieme, pure geest van
naastenliefde" (14). Owen's theorie, dat mensen worden gemaakt door de
omstandigheden, waaronder zij leven en werken, dankte aan New Lanark
een grote mate van plausibiliteit. Evenwel, de vestiging van `New
Harmony' op Amerikaans grondgebied maakte duidelijk, dat Owen toch te
weinig rekening hield met de weerbarstigheid van de maatschappelijke
omstandigheden. Op gelijke wijze verging het hier te lande Van Eeden,
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die aan de 's-Gravenlandse zijde van Bussum een nederzetting stichtte,
waarvan het centrum `Walden' genoemd werd naar het gelijknamige boek
van Thoreau uit 1854. De Vrankrijker schrijft hierover: "Er werden hutten
opgetrokken voor Van Eeden zelf (zijn vrouw assisteerde wel, maar volgde
niet) en andere werkers. Een aantal kwam in 1898 gereed. De koloniaten
spitten en plantten, meerendeels zonder kennis van zaken en oefening in
zware arbeid. Slechts enkele kolonisten waren echte agrariërs; de overigen
meest jonge idealisten, literatoren" (15). Deze onderneming faalde echter:
"Allerhande strubbelingen, het onoordeelkundig en zelfs dom handelen bij
het maken van schulden voor grondaankoop, deden het experiment op een
mislukking uitlopen" (16). Ook hernieuwde pogingen elders ondergingen
hetzelfde lot.

In dit verband is ook Hertzka te noemen, waar hij als inleiding op
`Freiland' schrijft: "Alles in mijn `Vrijland' is atrenge werkelijkheid;
slechts eene fictie ligt op de bodem van het gansche verhaal, namelijk
dat men reeds feitelijk een voldoend aantal met zedelijke bekwaamheden
en krachten toegeruste lieden gevonden heeft, om de eerste stappen tot
bevrijding van de heerschende economische toestand te wagen en tot eene
ordening der maatschappelijke gelijkheid in vrijheid en rechten te gera-
ken" (17). Hertzka doet hier denken aan Marcuse's einde van de utopie.
De utopie is volledig te realiseren, als maar aan een aantal voorwaarden
is voldaan. Wat Hertzka als "alechts een iictie" ziet, blijkt dat niet juist
de "strenge werkelijkheid" van `Freiland' van alle geatrengheid te ont-
doen? Een zelfde soort gedachtengang zien we ook bij Skinner in `Walden
Two'. Ook voor hem lijkt te gelden dat "(we) nu op dit moment beachik-
ken over de nodige technieken, zowel materieel ala psychologisch, om een
volwaardig en bevredigend leven voor iedereen te creëren" (18). Zo
althans laat hij de leider van `Walden Two' verklaren.

De tweede poeitie: de utopie is onmogelijk realiseerbaar

Tegenover de eerste positie, die de utopie ziet als een te realiseren ont-
werp, staat een tweede, die de utopie beschouwt als onmogelijk te reali-
seren. In dit verband zijn in ieder geval twee benaderingen van de utopie
te onderscheiden.

De eerste komt in zekere mate overeen met de betekeniaverlening aan
de utopie binnen het dagelijks spraakgebruik. Daarin geldt de utopie als
een hersenschim, staat zij voor onhaalbaarheid als zodanig, te mooi om
waar te zijn. Deze opvatting van de utopie klinkt door in het
wetenschappelijk werk van bijvoorbeeld de reeds hierboven aangehaalde
Albert. Ofschoon Albert wel wijst op het kritische karakter van de
utopie, dat hij niet zonder betekenis acht, blijft voor hem, waar het gaat
om de realiseringsmogelijkheid ervan, de utopie als vooral wensdenken op
basis van het lustprincipe, de formulering van wat onmogelijk is. De



58

utopie biedt immers geen realiatische analyse van mogelijke alternatieven
voor een als verkeerd gewaardeerde werkelijkheid. Het gaat volgens
Albert niet aan het utopische denken af te wijzen, omdat het zich
kritisch opstelt tegenover het bestaande. Daar is op zichzelf niets tegen.
Immers, in elke maatschappij zijn toestanden aan te wijzen, die kritiek-
waardig zijn. "Het wezenlijke bezwaar tegen deze denkwijze (de utopische,
JG) is, dat zij onkritisch (cursivering van Albert, JG) staat tegenover het
realiseerbaarheidsprobleem, omdat zij van de impliciete vooronderstelling
uitgaat, dat alle goede dingen met elkaar verenigbaar en daarmee ook
gezamenlijk realiseerbaar zouden moeten zijn. Zij ziet niet, dat idealen,
wanneer zij politiek in aanmerking dienen te worden genomen, realistisch
moeten worden omgezet in concrete alternatieven. Konstrukties in een
sociaal vacuum zijn dan niet toereikend. Veeleer dcemt dan direct de
sociaal-technische vraag op: Hoe laten zulke ontwerpen zich onder de
gegeven voorwaarden realiseren? Ofwel: Hoe moet in het tegenwoordige
sociale gebeuren ingegrepen worden, waardoor men dichter bij een derge-
lijke realiaering komt? De beantwoording van zulke vragen vereiat zonder
twijfel fantasie, maar eerder de productieve en constructieve fantasie van
de uitvinder dan de van iedere beperking vrije fantasie van de dagdromer
en illusionair" (19).

De utopie, als fantastisch ontwerp van een dagdromer of illusionair, is
niet te realiseren. Dat is correct. Het is natuurlijk de vraag, of de utopie
wel zo verstaan dient te worden en als de utopie al zo verstaan wordt,
nl. in afwijzende zin, de termen fantasie, dagdroom en illusie wel juist
gebruikt zijn, dat wil zeggen in de functie ervan juist begrepen.

Een andere benadering binnen deze tweede positie met een positievere
houding ten opzicht van de utopie, wordt ingenomen door bijvoorbeeld
Kohler. In een artikel met als titel `Vernunftprinzip und Kontingenz' stelt
hij het probleem van de realiseerbaarheid van de utopie in termen van de
spanning tussen `Vernunftinteresse' en "de in nuchtere scepais voltrokken
accommodatie aan de steeds in tweestrijd verkerende menselijke natuur"
(20). Aan de hand van een analyse van More's `Utopia' komt Kohler tot
de conclusie, dat de utopie wel mogelijk is in de zin, dat zij denkbaar is,
maar als zodanig niet maakbaar. De voorwaarden,waaronder de utopie zou
kunnen bestaan zijn namelijk niet te scheppen. "Wie Utopia wil, wil iets,
dat weliswaar niet principieel onmogelijk is, maar dat onmogelijk tot
voorwerp van handelen te maken is" (21). De rationaliteit van de macht,
waaraan de werkelijkheid onderworpen is, stelt zich te zeer te weer tegen
het inzicht, dat het streven naar behoeftenbevrediging en zelfhandhaving
gezien dient te worden in het licht van het algemeen belang. Dit inzicht
is op zichzelf wel mogelijk, alsook de beslissing daaraan vorm te geven,
maar slechts binnen het denken, niet binnen de contingente werkelijkheid
zelf.
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Kohlers uiteindelijke conclusie luidt dan ook: "De laatate en over de
kwaliteit van het geheel beslissende grond voor de werkelijkheid van
Utopia's mogelijke realiteit is daarom a priori ontrukt aan politieke
handelsmacht. Mogelijk, maar nooát maakóaar (cursivering van Kohler, JG)
- zo luidt de eenvoudig te trekken, voor het begrip van Utopia echter
fundamentele uitkomst van de reflectie op de realiseringsvoorwaarden van
het utopische ontwerp" (22). De denkmogelijkheid van de utopie impliceert
wel degelijk een kritiek op de gegeven werkelijkheid, namelijk voor zover
daarmee het axioma van de onvermijdelijkheid van het machtaspel weer-
sproken wordt; deze kritiek kan echter niet omgezet worden in een han-
delen, dat paal en perk aan het machtsspel in de werkelijkheid stelt.

Het is niet zo eenvoudig méér auteurs ten tonele te voeren, die de
niet-realiseerbaarheid van de utopie zo duidelijk naar voren schuiven als
Albert en Kohler, afgezien natuurlijk van de gangbare opvatting over de
utopie binnen het dagelijks spraakgebruik van vele mensen, door Bloch
omschreven als "het kleinburgerlijk gewauwel over (de utopie) als zelf
louter gewauwel en gezwets" (23), dat berust op een volledig misverstaan
van de utopie. Is bij Albert sprake van een zeker misverstaan, bij Kohler
is niet dààrvan zozeer sprake, alswel van een bepaalde manier van omgaan
met het mogelijkheidsbegrip.

Het ligt in de aard der zaak dat er weinig utopieën bestaan, die van
zichzelf verklaren volledig onrealiseerbaar te zijn. Wel wijzen Manuel en
Manuel in dit verband op de denkbeeldige reizen, dromen en kabbalis-
tische romans van de achttiende eeuw "en veel van de hedendaagse
science fiction, waarin utopische elementen zo zwak zijn, dat zij niet
anders zijn dan sedatieven, tijdverdrijf, narcotica. De grote utopie ont-
stelt en is tegelijkertijd herkend en erkend als denkbaar. Zij is geen
slaperige of bizarre visie, maar een die honger stilt of geest en lichaam
stimuleert tot de herkenning en erkenning van een nieuwe mogelijkheid"
(24).

De derde positie: de eerste en tweede poeitie tot eenheid gebracht

De derde positie doet de utopie en daarmee ook het probleem van de
realiseerbaarheid ervan het meest recht. Daarin worden de eerste en
tweede positie `opgeheven' en tot eenheid gebracht; een eenheid die
weliswaar vanwege het enerzijds-anderzijds karakter ervan moeilijk te
beschrijven valt. In het hiernavolgende zal dan ook uitvoeriger bij dit
`enerzijds-anderzijds' worden stilgestaan. Voor het `enerzijds' kan als uit-
gangspunt gebruik worden gemaakt van een citaat uit Musils `Der Mann
ohne Eigenschaften': "(Maar) als er werkelijkheidszin is, en niemand zal
betwijfelen dat die recht van bestaan heeft, dan moet er ook iets zijn dat
men mogelijkheidszin kan noemen. Wie hem bezit, zegt bijvoorbeeld niet:
hier is dit of dat gebeurd, zal gebeuren, moet gebeuren; maar hij bedenkt:
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hier zou dit of dat kunnen, behoren te gebeuren of moeten gebeuren; en
als men hem van ieta zegt dat het is zoals het is, dan denkt hij: wel, het
zou waarschijnlijk ook anders kunnen zijn. Zo zou de mogelijkheidszin
simpel gedefinieerd kunnen worden als het vermogen alles te denken wat
net zo goed het geval zou kunnen zijn, en dat wat is niet belangrijker te
vinden dan wat niet is" (25).

Musil lijkt hier een zekere correctie aan te brengen op de eerste
these van Wittgenstein in zijn `Tractatus logico-philosophicus', welke
these luidt: "De wereld is alles, wat het geval is" (26), daarbij onder "wat
het geval is" de wereld in zijn feitelijkheid verstaand. De werkelijkheida-
zin, die zich alleen maar bezighoudt met de feitelijkheid van de wereld,
wordt door het utopische denken als eenzijdig bestempeld. Tegenover "wat
het geval is" staat "wat net zo goed het geval zou kunnen zijn". En met
dat laatste is de mogelijkheidszin gegeven.

Ook Bloch klaagt, dat de categorie mogelijkheid in de wijsbegeerte
stiefmoederlijk behandeld wordt. Zelfs Hegel richt zich volgens hem nog
teveel op het wezenlijke als het gewordene. De uil van Minerva begint,
aldus Bloch, bij Hegel in de avondachemering zijn vlucht, maar hij zou 's
ochtends moeten uitvliegen als de nieuwe dag begint. Het hiatorisch pro-
ces, aldus gaat Bloch verder, betreft bij Hegel alleen maar de verschij-
ningsvormen, maar het wezen zelf kent geen eigenlijke wording (27).

Voor de utopiat is de werkelijkheid zowel feitelijkheid als mogelijk-
heid. Misschien was het beter geweest als Musil van feitelijkheidszin in
plaats van werkelijheidszin gesproken had. Maar zijn bedoeling is duide-
lijk. Dat, wat is, zou ook anders kunnen zijn. In `De culturele factor'
schrijft Zijderveld: "Cultuur (...) is niet alleen werkelijkheid, empirisch
waarneembaar in het spreken en handelen van mensen binnen het kader
van hun traditionele instituties. Cultuur is ateeds ook mogelijkheid (cursi-
veringen van Zijderveld, JG), want waar het gaat om de aspiraties van
mensen, hebben we steeds ook te maken met hun dromen. We spreken dan
van utopieën: visiea op een toekomst die andera, zo niet beter, is dan de
atatus quo" (28). Ook ten aanzien van Zijderveld is de opmerking te
maken, dat in plaats van `werkelijkheid' het begrip `feitelijkheid' meer op
zijn plaats zou zijn geweest, maar ook hier is duidelijk, waar het om gaat
(29). Zonder mogelijkheidszin, die gestalte krijgt in de dromen, toekomst-
visiea, in de utopieën van mensen, verliest de werkelijkheid zichzelf in
eenzijdigheid en wordt daarmee ontdaan van haar eigenlijke betekenis.
Bloch hanteert zelfs de kernachtige uitspraak "Dat wat is, kan niet waar
zijn" (30).

Zonder mogelijkheidszin verliest ook de toekomst zijn betekenis, ja, is
er van toekomst als zinvolle horizont geen sprake meer. Kolakowski
formuleert dit als volgt: "Het uitzicht op een wereld die zich voortdurend
tot een daaraan voorafgaande gestalte laat herleiden, ontalaat ons van
onze verantwoordelijkheid, mits wij daarvoor willen betalen door de hele
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toekomst te beschouwen als iets dat reeds bij voorbaat vaststaat; wanneer
men echter de toekomst aldus beschouwt betekent dit niet anders dan dat
men tenslotte zal moeten toegeven dat er geen toekomst bestaat" (31).

Menselijke toekomst, menselijke vrijheid en verantwoordelijkheid, men-
selijke zingeving aan leven en sarnenleven veronderstellen de mogelijkheid
van de werkelijkheid anders te zijn dan zij feitelijk gegeven is. Ook
Plattel wijst, in het voetspoor van Bloch, met nadruk op de mogelijk-
heidscategorie als voorwaarde voor een zinvolle beleving van de mense-
lijke bestaanswijze. Zo stelt hij, dat de menselijke vrijheid uitgespannen
staat tussen mogelijkheid en feitelijkheid, tussen beeld en factische wer-
kelijkheid, tussen ontwerp en geworpenheid. "De mens is wel het enige
zijnde, waar de mogelijkheid het primaat heeft op de feitelijkheid, maar
zijn kunnen-zijn is geen werkelijke mogelijkheid, tenzij ook vanuit zijn
facticiteit" (32). De mens en zijn werkelijkheid vertonen een eigenaardige
verwevenheid van feitelijkheid en mogelijkheid en het is juist de utopie,
die daaraan beantwoordt. "De utopie beantwoordt aan de aard van de
mens, die meer mogelijkheid dan feitelijkheid is. De utopische stemming
wil het gevoel laten rijpen dat het ook allemaal anders kan" (33). Beant-
woordt de utopie aan de aard van de mens meer mogelijkheid dan feite-
lijkheid te zijn, zij beantwoordt daarmee tevens aan de aard van de
omringende wereld die ook feitelijkheid én mogelijkheid tegelijk is.

Kolakowski geeft de relatie tussen mena en wereld in dit verband als
volgt aan: "De mogelijkheid de wereld in open perapectief te ervaren is
derhalve onze eigen mogelijkheid, tegelijkertijd echter ook een deel van
de mogelijkheden die de wereld zelve ons opent. Zij is het beeld van een
wereld vol gaten, die wij uit eigen vrije beweging kunnen vullen - om op
andere plaatsen weer nieuwe gaten te doen ontstaan" (34).

Een zelfde gedachtengang treffen we aan in het werk van Bloch. De
utopie, het utopische, dat door Bloch het "Charakteristikum van de mens"
(35) wordt genoemd, is de uitdrukking van de menselijke ervaring, dat
hijzelf alsook zijn wereld voortdurend gespannen staan tussen feitelijkheid
en mogelijkheid. Utopie en utopisch denken zijn niet anders te zien dan
juist als verbeelding van die spanning. Zonder mogelijkheid van de werke-
lijkheid inderdaad anders te worden dan zij is, zonder de anders maak-
baarheid van de werkelijkheid, heeft de utopie evenwel geen zin: "Dan
bestaat er alleen wachten op Godot, dan bestaat er alleen het absurde,
dat ona antwoord geeft, ofwel het volledig disparate" (36). Met andere
woorden: "Veranderen veronderstelt iets veranderbaars, in de syllabe
`baars' is het mogelijke bedoeld, het verhoopte, wat te lijden is, zo men
wil, ook het negatieve" (37). Bloch ziet de werkelijkheid als veranderbaar,
omdat en voor zover de mens en de wereld de mogelijkheid van verande-
ren in zich bevatten. Alleen daardoor is het utopische zelf mogelijk.
Alleen daardoor heeft de utopische mens grond van bestaan, "omdat hij
het enige wezen is, dat toekomst niet als vals heeft, niet als een, die uit
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het pure naderhand van voortdurende herhalingen bestaat, maar omdat hij
toekomst als echt nog-niet en als iets waarachtig, zij het ook geheel en
al bemiddeld nieuws kan hebben" (38). De wereld zelf dus is ook open,
onaf: veld voor veranderend handelen tegen een wenkende horizont.

Tegen deze achtergrond nu is het probleem van de realiseerbaarheid
van de utopie eerst goed te begrijpen. De utopie is niet alleen denkbaar-
mogelijk, zoals Kohler stelt, maar, voor zover de werkelijkheid zelf moge-
lijkheid tot verandering impliceert, ook maakbaar-mogelijk. Althans -
hier zij dat reeds opgemerkt - tot op zekere hoogte. In ieder geval is de
utopie niet alleen een gedachtenexperiment. De mogelijkheid ter verwe-
zenlijking is van de andere kant niet een `gelukkig treffen', maar is ook
als zodanig in de utopie zelf verwerkt. Dat is het wat tegen Albert in te
brengen valt. Utopisten construeren niet in een sociaal vacuiim, zoala hij
abusievelijk veronderstelt, maar verstaan de werkelijkheid juist als tege-
lijk feitelijk-en-mogelijk-anders-in-te-richten en construeren juist vanuit
dit begrijpen. Zij zijn, zoals we reeds met Manuel en Manuel hebben
vastgesteld, kenners van de werkelijkheid in haar diepte. Adorno en
Horkheimer zouden in dit geval spreken van de werkelijkheid die aan haar
eigen begrip wordt gehouden, namelijk maatschappij te zijn en maat-
schappij te moeten worden. Zeker is de utopie een fantasie, een
dagdroom, een illusie, maar dan een fantasie met werkelijkheidszin; een
dagdroom, die een constructieve verwerking is van een als problematisch
ervaren toestand; een illusie, die in-speelt op een anders mogelijke
werkelijkheid. De functie van deze fantasie, dagdroom en illusie is niet de
menselijke wereld te ontvluchten als een onherbergzaam oord, maar haar
juist te beleven als terrein van gekende en ook ongekende mogelijkheden,
die aangegrepen dienen te worden teneinde haar meer herbergzaam te
maken. Als beeld van de toekomst atemt de utopie zichzelf af op de
mogelijkheid van de toekomst.

Elias formuleert deze afstemming terecht als voorwaarde voor de
utopie om op de toekomst invloed te kunnen uitoefenen: "Anticiperende
utopieën kunnen daarom alleen enige invloed op de toekomstige ontwikke-
ling hebben, als ze afgestemd zijn op de mogelijke toekomsten, die be-
sloten liggen in de structuur en de bewegingsrichting van een samenleving
in een gegeven stadium van haar ontwikkeling" (39). Maar, als zij dat
inderdaad zijn, dan werken utopieën met een revolutionaire kracht in op
de menselijke geschiedenis.

Kolakowski verwoordt deze karakteristiek als volgt:"De utopie is het
werktuig van de revolutie, en de vooraf-gevonden gestalte van de
menselijke wereld, die men een nieuwe vorm wil verlenen, is het mate-
riaal" (40). Natuurlijk is het zó, meent Kolakowski, dat het werktuig dient
te beantwoorden aan het materiaal, "wil het produkt niet monstrueus
worden" (41), maar het werktuig, dat de utopie is, werkt ook niet van
buitenaf op de menselijke geschiedenis in: "de geschiedenis, die het mate-
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riaál vormt, verschaft namelijk ook zelf het werktuig, waarmee men haar
vormt geeft" (42).

De utopie is door de geschiedenis gemaakt, maar is ook zelf gericht op
het maken van geschiedenis. De utopie wijst de bestaande samenleving een
mogelijke weg, lateraal (Ruyer) ten opzichte van die, welke rechtlijnig uit
de feitelijkheid, die de werkelijkheid óók is, naar de toekomst voert. Het
aangeven van deze nieuwe weg in de richting van een toekomst,die méér
in overeenstemming is met de culturele ideeën van rechtvaardigheid, vrij-
heid, gelijkheid, broederschap, maakt de utopie in de betekenis, die Bloch
daaraan geeft, concreet. Niet alleen concreet, omdat de mogelijkheid, die
zij tegenover de feitelijkheid stelt, in die werkelijkheid zelf vervat ligt,
maar evenzeer concreet, omdat zij door de gegeven status quo zó met
haar anders-mogelijkheid te confronteren, de daarin levende men9en uit-
daagt de weg van die anders-mogelijkheid daadwerkelijk te gaan. De
utopie is een `vérité à faire', "een te verwerkelijken waarheid, die
`nergens' reeds werkelijk en in zoverre utopisch is", zoals Habermas for-
muleert (43).

De utopie daagt uit haar te realiseren. Is hierboven gesproken van het
enerzijds-anderzijds karakter van de derde positie inzake het realiserings-
probleem van de utopie, dan is hiermede het enerzijda gegeven. Op grond
hiervan zijn Albert en Kohler, die de onrealiseerbaarheid van de utopie
benadrukten, min of ineer in het ongelijk gesteld. Daarmee is evenwel nog
niet gezegd, dat de utopie dus te realiseren zou zijn, zoals Mannheim,
Marcuse en Van Houten beweren. Er bestaat namelijk ook een anderzijda.

Van de andere kant moet namelijk gesteld worden, dat de utopie als
totaalbeeld niet te realiseren is. Ontdekt de utopie de werkelijkheid
behalve in haar feitelijkheid ook in haar mogelijkheid, dat wil nog niet
zeggen, dat deze utopische mogelijkheid ook als zodanig te realiseren is.
Dat zou een miskenning zijn van de weerbarstigheid van het maatschappe-
lijk gebeuren.

In hun beapreking van de realiseerbaarheid van de utopie wijzen
Goodwin en Taylor er echter wel op, dat heel wat elementen uit utopieën
in de loop van de geschiedenis tot werkelijkheid zijn geworden, maar dat
zij vanwege hun theoretische natuur als totaliteiten niet realiseerbaar
zijn. "De toepassing van een utopische theorie zal altijd een bepaalde
graad van revisie met zich meebrengen, ook al wordt deze in de eigen
tijd tcegepast" (44). De utopische theorie, het in de utopie beschouwd
beeld, zet wel aan tot een praxis van verandering, maar is door die praxis
toch ook weer niet geheel te verwerkelijken. Daarmee zou de utopie haar
horizontkarakter verliezen en de toekomst sluiten. De geschiedenis zou in
dat geval eindigen in een `perpetuum immobile' (45), zoala Dahrendorf de
utopie beschrijft. Conflicten zijn dan niet meer mogelijk en die juist
houden de geschiedenis in gang. Indien de utopie opgevat wordt als een
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historiach einddoel, dan zal het inderdaad ook zaak zijn "een pad te
vinden, dat ona uit utopia wegvoert" (46). Maar tegen Dahrendorf en
daarmee tegelijk ook tegen Popper is aan te voeren, dat de utopie wel op
weg zet in haar richting, maar zichzelf ook telkenmale reviseert. Of om
het met de woorden van Plattel te zeggen: "Ongetwijfeld wordt de utopie
aan de bron gevoed door de `eeuwige' idealen van totale vrede en totale
broederlijkheid, maar juist daardoor zal zij ieder concreet toekomstbeeld
nooit als `het rijk van de vrijheid' opvatten, maar altijd als een voorlopig
rijk, als een voortdurend weer voorlaatst rijk. De concrete utopie wil
vooruit en verlangt een betere toekomst maar geen voleinding" (47). De
utopie blijft dus een horizont en dat wil ook zeggen, dat zij telkenmale
als zodanig wijkt.

Treffend wordt het een en ander door Polak beschreven in de volgende
passage: "De utopie bevat een door de ontwerper op dat tijdstip als de
beste beachouwde mogelijkheid, niet meer en niet minder, een mogelijk-
heid naar welker verwezenlijking moeizaam gestreefd dient te worden.
Niet dus een voorapelling maar een vooratellíng - niet ieta wat volgens
dwingende goddelijke of natuurlijke determinatie vanzelf zal moeten
geschieden, doch wat met inspanning van menselijke macht kan en
behoort te geschieden, ter benadering van een ideaal. De utopie kent geen
noodzaak en geen noodlot, geen voorbeachikking noch uitverkiezing, geen
gewelddadig mechanisme of goedgunstig automatisme, doch alleen de eigen
lotsbepaling op grond van een volledige ontvouwing der menselijke waar-
digheid, tot verwezenlijking van de hoogste menselijke waarden in de
menselijke samenleving. De utopie kent geen statiach einde der tijden,
doch alleen een geprojecteerde etappe in de dynamische ontwikkeling naar
de toekomat. Niet de hemel maar de herberg (cursiveringen van Polak,
JG)" (48).

Het verlangen naar het ideaal, dat in de utopie tot uitdrukking komt,
zet aan tot het zoeken naar de mogelijkheden er meer van te maken dan
er op een bepaald moment van waargemaakt is. Ook al ia dat ideaal nooit
geheel en al te bereiken, het moeizaam streven, het inapannen van de
menselijke macht kan het wel dichterbij brengen. Ook More spreekt in
soortgelijke termen: "Ideaal zal het nu eenmaal nooit worden zolang de
mensheid niet ideaal is; en dat zie ik vooreerst nog wel niet gebeuren"
(49). Maar: "Kun je dan ook niet alles ten goede wenden, dan kun je toch
zorgen dat er zo min mogelijk kwaad gebeurt" (50). Het ligt niet in de
aard van de mensen en van de menselijke dingen volmaakt te zijn. Maar
dat betekent nog niet, dat het verlangen naar volmaaktheid, dat ook
mensen tot mensen maakt, daarmee elke grond onder de voeten miat. De
utopie die geen rekening houdt met de menselijke conditie, blijkt de
werkelijkheid in haar feitelijkheid nauwelijks te kennen. Dat wil niet
zeggen, dat er geen elementen uit het utopische gedachtengoed zijn te
realiseren en ook zijn gerealiseerd.
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Echte utopieën zijn zeker concreet, maar concreet wil zeker nog niet
zeggen geheel en al realiseerbaar. Wanneer dat ervan gemaakt wordt,
houdt de utopie op utopie te zijn. Gesteld kan dan ook worden, dat Van
Houten het niet over de utopie in eigenlijke zin heeft, wanneer hij, zoals
we gezien hebben, utopieën beschrijft als "toekomstbeelden die op plan-
matige wijze gerealiseerd kunnen worden" (51). De utopie is geen sociolo-
gisch scenario. Zij is méér dan dat en juist dat méér onttrekt zich aan
realisering.

De utopie is méér ook dan, zoals Elias formuleert, "een fantasievoor-
stelling van een samenleving, die suggesties bevat voor een oplosaing van
een aantal tot nog toe onopgeloste maatschappelijke problemen" (52). Zij
is dat stellig ook, maar zij is dat niet alleen. Hier keren we terug bij de
discussie tussen Popper en Adorno. Zeker, de utopie wil maatachappelijke
problemen oplossen, maar uiteindelijk wil zij een uitweg bieden uit het
meest fundamentele probleem, dat aan de diversiteit van maatschappelijke
problemen ten grondslag ligt: het probleem van het samenleven van
mensen zelf.

In dit verband is een onderscheiding van Schumacher verhelderend,
waar het gaat om de aard van menselijke problemen. Hij onderscheidt van
elkaar convergente problemen en divergente problemen.

Onder convergente problemen verstaat Schumacher de problemen, die
daadwerkelijk opgelost kunnen worden. Het zijn de problemen, die betrek-
king hebben "op het levenloze aspect van het Universum, waar onbelem-
merd gemanipuleerd kan worden, waar de mens zichzelf tot `heer en
meester' kan maken omdat daar de onnaspeurlijke hogere krachten die wij
leven, bewustzijn en zelfbewustzijn hebben gedoopt, niet bestaan en dus
geen roet in het eten gooien" (53).

Divergente problemen bevinden zich echter op een ander plan. Zij
betreffen een hoger zijnsniveau, "want hier doet zich, hoe zwak ook, het
aspect van vrijheid en innerlijke ervaring gelden" (54). Divergente proble-
men zijn niet op te lossen. Daar is geen `exacte formule' voor. Ze zijn
echter, zo stelt Schumacher, wel te boven te komen. Ingeval van diver-
gente problemen gaat het om tegenstellingen tussen vrijheid en orde,
recht en genade, stabiliteit en verandering, openbaar en particulier
belang. Deze problemen zijn niet op te lossen door voor een van beide
polen te kiezen. Ze zijn slechts te boven te komen door ze in spanning
te houden. In die zin vormen zij een uitdaging voor de hogere vermogens
van de mens "zonder welke de mens niets anders is dan een intelligent
dier" (55). Het leven van de mens is dus, zo vervolgt Schumacher, op te
vatten als een aaneenschakeling van divergente problemen waaraan niet te
ontkomen valt en waaraan we op de een of andere manier het hoofd
moeten bieden: "Ze zijn niet vatbaar voor loutere logica of rede, ze
vormen als het ware de rekstok om de Gehele Mens te ontwikkelen, dat
wil zeggen de vermogens die boven de logica verheven zijn. In alle
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klassieke beschavingen is het leven als leerschool beschouwd en heeft
men, hoe dan ook, ingezien dat het als zodanig esaentieel was" (56).

Er kan nu gesteld worden, dat de utopieën in die leerschool belang-
rijke leerstof bieden. Zij houden zich inderdaad niet zozeer bezig met
convergente problemen, maar meer met de divergente, die als zodanig niet
definitief oploabaar zijn: problemen van vrijheid en orde, vrijheid en
gelijkheid, openbaar en particulier belang bijvoorbeeld. Daarmee atellen
utopieën tegelijk het meest divergente probleern: hoe dient een menselijke
samenleving er eigenlijk uit te zien?

De samenleving van mensen is het eigenlijke probleem van de utopie,
waarbij de hierboven genoemde problemen, die zich voordcen in de vorm
van tegenstellingen, een centrale rol spelen. De utopie is één vorm,
waarin de mens een verzoening nastreeft, van fundamenteel-problematisch
ervaren tegenatellingen, en wel in de vorm van een beeld van de samen-
leving als geheel.

De kritiek van Dahrendorf op de utopie, ala zou zij een "wereld van
zekerheden" bieden, "het gevonden paradijs", als zouden utopiaten alle
antwoorden kennen (57), mist zeker niet elke grond, maar is uiteindelijk
niet steekhoudend. Dahrendorf heeft stellig gelijk, wanneer hij stelt, dat
"wij leven in een wereld van onzekerheid", dat wij niet weten, "hoe een
ideale maatschappij-ordening eruit ziet - en wanneer we het menen te
weten, onze buurman er dan een geheel andere voorstelling (van heeft)"
(58). Maar wanneer hij in het voetspoor van Popper vervolgens stelt:
"Omdat er geen zekerheid bestaat (die, per definitionem, door alle mensen
in een situatie gedeeld wordt), is dwang noodzakelijk om een levenamoge-
lijk minimum aan samenhang te waarborgen" (59), begrijpt hij de utopie
niet eigenlijk, als zou ze inderdaad absolute zekerheid pretenderen. De
utopie, als mogelijk antwoord op een problematisch ervaren samenleving
en als kritiek op die feitelijke bestaande samenleving, sluit conflicten en
kritiek ten opzichte van zichzelf niet uit. De utopie kan zeer goed leven
met de gedachte van Dahrendorf, als volgt verwoord: "Omdat wij niet alle
antwoorden kennen, moet er wel voortdurend conflict zijn over waarden
en politieke ideeën" (60). Met Plattel ia te stellen: "De utopie ia (...)
niet een of ander ideologisch program of stelsel van richtlijnen, waarnaar
de wereld omgevormd moet worden" (61).

De utopie houdt de toekomst open, doordat zij niet dé waarheid
omtrent de maatschappelijke werkelijkheid biedt, maar mogelijkheden
oppert, waardoor deze meer zou kunnen beantwoorden aan hetgeen mensen
aan culturele ideeën bezitten. De waarheid van de utopie is hiatorisch, zij
is te zoeken in de geschiedenis, maar kan dan ook níet gevonden worden,
wanneer niet in beelden pogingen om haar te verwoorden worden onder-
nomen. De kritiek op de bestaande werkelijkheid, die de utopie tot
uitdrukking brengt, staat voor de utopist wel duidelijk in het teken van
de waarheid. Wat dat betreft doet de utopie wel zeer denken aan hetgeen
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Camus in `De pest' van dokter Rieux zegt: "Rieux geloofde op weg naar
de waarheid te zijn, door te vechten tegen de schepping zoala deze was"
(62). Van de utopie zou naar analogie te zeggen zijn: de utopie gelooft op
weg naar de waarheid te zijn, door te vechten tegen de schepping zoals
zij is en wel door deze te verbeelden, zoals zij zou behoren te zijn en
zou kunnen zijn.

Is hierboven gezegd, dat de utopie de uiteindelijke verzoening tusaen
zich als tegenstellingen voordoende problemen, die divergent van aard
zijn, tracht te verbeelden en wel in eerste instantie theoretisch, - en
dat wil dan ook ingeval van de utopie zeggen: nooit als zodanig geheel en
al te verwerkelijken -, zij zet mensen wel aan tot praxis in de richting
van een meer ideale werkelijkheid. In ieder geval zet zij mensen aan het
denken, vormt zij hun mentaliteit in kritische zin. De functie van de
utopie, zo stelt M~hl, ligt in de inoefening van mensen in een mogelijk-
heidsdenken, dat geduid kan worden als een mentaal openbreken van
vastgelegde bewustzijnsstructuren, waardoor een nieuwe, variabele en
sceptisch beweeglijke verhouding tot de maatschappelijke werkelijkheid tot
stand komt (63). Dat daarmee tevens een handelen gepaard gaat, dat in
overeenstemming is met het kritische bewustzijn, ligt niet alleen voor de
hand, maar is ook noodzakelijk, wil niet de mens ten onder gaan in de
frustratie van wél iets te kunnen denken, maar daarvan nieta te kunnen
maken. Kolakowski tenslotte: "De utopie is het streven naar veranderin-
gen, die zich `in werkelijkheid' niet door onmiddellijk handelen laten
realiseren, buiten de zichtbare toekomst staan en aan geen planning on-
derworpen zijn. En toch is de utopie werktuig ter inwerking op de wer-
kelijkheid en ter planning-vooruit van het maatschappelijk handelen" (64).

Juist de bijzondere wijze, waarop de utopie extra-territoriaal is werpt
een nieuw licht op de menselijke wereld. Ricoeur schrijft daarover:
"Vanuit dit `nergens' valt een blik van buiten op onze werkelijkheid, die
er plotseling vreemd uitziet, ontdaan van elke vanzelfsprekendheid. Het
veld van het mogelijke komt nu open te liggen voorbij dat van het feite-
lijke; het een daarom een veld voor alternatieve levenswijzen. De ontwik-
keling van nieuwe, alternatieve perspectieven definieert de meest funda-
mentele functie van de utopie" (65).
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Hoofdstuk 5

De speelse dubbelzinnigheid van de utopie

l. Inleiding

In het voorafgaande is over de utopie gesteld, dat zij in eerste instantie
een intentie is, die uit ongenoegen met een gegeven maatschappelijke
werkelijkheid deze zcekt te veranderen in de richting van het ideaal, dat
van die werkelijkheid te denken is. Dat maakt de utopie tot een sociaal-
ethiach maatachappijkritisch fenomeen, dat in de loop van de geschiedenia
voortdurend de kop opsteekt. De kritiek van de utopie verkrijgt haar
eigen-aardige karakter door de verwevenheid van negativiteit en positivi-
teit, die daarin naar voren komt. Deze verwevenheid hangt ten nauwste
samen met de in de utopie voortdurend volgehouden spanning tussen idea-
lisme en realisme. In het op elkaar betrekken van ideaal en werkelijkheid
licht de utopiache rationaliteit op. Daarin wordt de werkelijkheid ont-dekt
in haar feitelijkheid, alsook in haar mogelijkheid anders te kunnen zijn
en wel meer in overeenstemming met onder mensen levende idealen om-
trent die werkelijkheid.

Hiermede is de utopie in zekere zin alreeds getypeerd. Maar toch nog
niet voldoende. Een nadere bepaling ia noodzakelijk, wil niet de mogelijk-
heid open blijven allerhande vormen van maatachappijkritiek en van
wetenschap utopisch te noemen, die dat toch niet zijn, waardoor de
utopie inderdaad gevaar loopt een `Leerformel' te worden. Hoewel zeker
waar is, dat veel maatachappijkritiek en ook bepaalde wetenachappelijke
activiteiten utopisch genoemd kunnen worden, onderacheidt de utopie zich
van maatechappijkritiek en wetenschap als zodanig door de eigen uitdruk-
kingawijze ervan. Juist in die eigen uitdrukkingswijze blijkt het utopiach
specifieke te liggen. In dit hoofdstuk wordt een poging gedaan die eigen
utopiache uitdrukkingswijze adequaat te verwoorden.

2. De utopieche uitdrukkingswijse

In een artikel met als titel `Het utopisch bewustzijn' doet Nederveen
Pieterse een poging het eigene van de utopie onder woorden te brengen
door de utopie enerzijds tegen maatschappijkritiek, anderzijds tegen de
wetenschap af te zetten.
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Uitgaande van de derde betekenisvariant van de indeling van Neususs
(1), waarbij het accent wordt gelegd op de intentionaliteit van de utopie,
meent hij, dat deze variant toch te weinig het utopiach eigene
specificeert. Is het voordeel ervan, dat Neususs zich niet vastlegt op de
gebruikelijke opvatting, dat de utopie altijd in literaire vorm optreedt,
toch gaat evenwel door een accent op de utopie als kritiek "de eigenlijke
utopische nuance erbij verloren in de grote zee van protest en
maatschappijcritiek" (2). Als maatschappijkritiek de kern van het
utopische denken is, zo vervolgt Nederveen Pieterse, dan moet men weten
te vertellen, wat de utopische maatschappijkritiek van de overige onder-
scheidt. Daarin heeft Nederveen Pieterse stellig gelijk. Ook hierboven ia
gewezen op het gevaar met een lege formule achter te blijven, als die
onderscheiding niet aangebracht wordt (3). De auteur meent, dat ook het
onderscheid dat Mannheim tussen utopie en ideologie aanbrengt, uiteinde-
lijk geen oplossing biedt. Evenala Neususs blijkt ook Mannheim de nadruk
te leggen op het negatieve van de utopie. "Maar geen van beiden slaagt
erin overtuigend de hand te leggen op iets specifiek (curaivering van
Nederveen Pieterse,JG) utopisch" (4).

Nederveen Pieterse meent nu hierin wel te zijn geslaagd: "Wat in geen
van deze concepties tot uiting komt is het verleggen van de grenzen van
het haalbare, dat het kenmerk is van ieder utopisch project. Er is reden
om precies dit als het specifiek utopische te zien: het groter maken van
de wereld van het mogelijke (cursivering van Nederveen Pieterse, JG).
Wat de utopische maatschappijcritiek steeds van de overige onderscheidt,
is dat ze verder is in wat het voor mogelijk houdt" (5). Het verleggen
van de grenzen van het haalbare, het groter maken van de wereld van
het mogelijke vindt inderdaad in de utopie plaats. Eerder in deze studie is
daar al op gewezen. Veel auteurs wijzen dit als een belangríjk kenmerk
van de utopie aan. Zo spreekt Ruyer, zoals we gezien hebben, van "moge-
lijke verwijdingen van de werkelijkheid" (6), zo stelt Kolakowski, dat de
utopie beantwoordt aan een ervaring van het sociale bewustzijn, "dat het-
geen heden onmogelijk is, alleen maar dan eigenlijk mogelijk kan worden,
wanneer het in een tijd verkondigd wordt, waarin het nog als onmogelijk
geldt" (7). In die zin heeft Nederveen Pieterae dan ook gelijk, wanneer
hij schrijft, dat het utopische perspectief gedefinieerd kan worden als
geloof in het onmogelijke (8). Evenwel moet hier toch worden opgemerkt,
dat de redenering, via welke hij tot deze uitspraak komt, vragen oproept.
Nederveen Pieterse meent namelijk, dat het groter maken van de wereld
van het mogelijke niet opgaat in het opsporen van "reële alternatieven"
(9), van nog "niet onderkende mogelijkheden" (10). "Dan blijft er", zo
meent hij, "van het utopisch denken niets meer over dan een cognitieve
aangelegenheid, een delicate methode van kennisvermeerdering" (11). Dan
zou volgens hem de utopie welhaast op één lijn te stellen zijn met de
wetenschap. Maar beide zijn niet op één lijn te stellen. Voor Nederveen
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Pieterse geldt, "dat het utopisch denken inderdaad onrealistisch ia en niet
wetenachappelijk verantwoord" (12). Als de auteur de utopie geloof in het
onmogelijke noemt, dan doet hij dat, omdat voor hem de utopie geen
boodschap heeft aan het realisme, dat juist voor de wetenschap zo ken-
merkend is. Wetenschap is volgens hem gebonden aan empirie en weten-
schapsbeoefenaren zijn "de best gemotiveerde patiënten van `Het ia nu
eenmaal zo'-syndroom" (13). Daarentegen ia voor de utopische impuls
positieve `kennis van de feiten' (Nederveen Pieterse plaatst de laatste vier
woorden tussen aanhalingstekens) dodelijk.

Hiermee is een beeld zowel van de utopie als van de wetenschap
geschapen, dat beide niet geheel recht doet. Zomin als de utopie onrealis-
tisch genoemd kan worden - in hoofdatuk 3 zijn we daarop uitvoerig
ingegaan - zomin is het geheel juist de wetenachap als opgaand in feite-
lijkheid te beschrijven. In een antwoord op het artikel van Nederveen
Pieterse wijst Kdbben daar ook op. Hij acht het accent op het realiteits-
karakter van de wetenschap, waardoor deze een bevestiging zou betekenen
van de status quo, al te aterk gelegd (14). Het is onjuist te veronderstel-
len, dat de wetenachap zich niet op het terrein van het mogelijke zou
begeven. Wel houdt zij zich daarmee op andere wíjze bezig dan de utopie.
En dat is van belang om vast te stellen. Daardoor worden inderdaad de
contouren van de utopie scherper. Maar door de onderscheiding zo atrikt
door te voeren als Nederveen Pieterse doet, wordt zowel wetenschap ala
utopie onrecht gedaan. Het meest belangrijk in dit verband is echter, dat
het utopisch eigene op deze wijze niet wordt ontdekt. Wat betreft de
verwijding van de wereld van het mogelijke ataan wetenschap en utopie
dichter bij elkaar dan Nederveen Pieterse meent - zonder nu ook weer te
willen suggereren, dat een onderscheid in deze niet te maken zou zijn;
dat ia atellig het geval. Zelfs ia te stellen, dat het specifiek utopiache
eerder oplicht, wanneer utopie en wetenschap, hoe onderscheiden zij ook
blijven, toch ook als tot op zekere hoogte met elkaar overeenkomend
worden beschouwd. Een eidetische reductie wordt dan alleen maar scher-
per.

In zijn boek `Van wetenschap tot utopie' wijst Thoenea erop, dat
wetenschap en utopie iets gemeen hebben. Beide kent hij een ordenend
vermogen toe. Beide stellen zichzelf minder absoluut dan men vaak wel
meent. "Zo kan men zeggen", schrijft Thoenes, "dat zich in het huidige
denken over theorie en utopie gezamenlijke kenmerken vertonen in die
zin dat beide het toevallige en chaotische proberen te vervangen door iets
dat geordend en overzichtelijk is, zonder dat een zodanig ontwerp ver-
absoluteerd of geontologiseerd wordt" (15). Dat voor Thoenes wetenschap-
pelijke en utopische rationaliteit elkander niet echt bijten moge al duide-
lijk geworden zijn uit het voorafgaande, waar hij genoemd werd in ver-
band met de ontwerpsociologie (16); ook zijn inaugurale rede over `Utopie
en Ratio' (17) geeft daarvan blijk.
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Uok Ruyer aiet duidelijk verbanden tussen wetenschap en utopie. Hij
meent zelfs te kunnen stellen, dat de utopie mede het begin van weten-
schap vormt. "Tal van uitvindingen blijken te zijn begonnen als een
utopisch spel, dat de speler niet serieus nam" (18). Hij wijst daarbij op de
wet van de zwaartekracht van Newton, de relativiteitstheorie van
Einstein, de niet-euclidische geometrie. Het utopische procédé kan de
theorie duidelijk behulpzaam zijn. Evenwel, tegelijk moet geconstateerd
worden, dat de utopie, wil zij inderdaad aan de wieg staan van de weten-
schap, zelf een begin van begrip, een vorm van theoretische analyae
impliceert. Het ontdekken van laterale mogelijkheden door de utopie houdt
zowel de uitvinding in als "kritiek op de dwaasheid van de rechte lijn"
(19). Maar is ook niet elke wetenschappelijke theorie kritiek op de voor-
afgaande theorieën? Het eigenlijke onderscheid tussen wetenschap en
utopie, zo meent Ruyer, ligt niet zozeer in verscheiden intenties, alswel
in verscheiden procédés.

In vergelijking met de wetenschap is het niet houdbaar te atellen, dat
de utopie niet realistisch zou zijn doordat zij zich alleen maar met het
mogelijke bezig zou houden en dat de wetenschap realistisch zou zijn
doordat zij zich alleen met het feitelijke occupeert. Zij het in verschil-
lende verhouding, beide occuperen zich met feitelijkheid en mogelijkheid.
Het specifiek eigene van de utopie bij uitstek te zien in het groter maken
van de wereld van het mogelijke blijkt toch te kortzichtig te zijn. Als,
afgezien van de opvatting van Nederveen Pieterse, er toch onderscheid
tussen utopie en wetenschap gemaakt wordt - en dát het gemaakt wordt
is op zichzelf niet alleen juist, maar ook verhelderend om het utopisch
eigene nader op het spoor te komen - dan zou het in dit verband vooral
ook dienen te gaan om het feit, dat de utopie in tegenstelling tot de
wetenschap, die vooral gericht is op verwijding van de wereld van het
kwantitatief mogelijke, gericht is op het kwalitatief mogelijke.

Waar het evenwel gaat om het achterhalen van het specifiek utopische,
moeten we het in aansluiting bij Ruyer zoeken in het procédé, of in de
utopische uitdrukkingswijze. In de lijn van de discusaie omtrent de ver-
houding tussen wetenschap en utopie schrijft Plattel hier het volgende
over: "De utopie oppert mogelijkheden en stelt aan de wetenschap de op-
dracht deze mogelijkheden op hun realiseerbaarheid te tcetsen. Zij zelf
blijft een spelend denken dat de werkelijkheid ook anders kan zijn. De
verbeelding neemt speels afstand van de feitelijke status quo om deze
vanuit het denkbeeldig mogelijke als betrekkelijk en voor verandering
vatbaar te beoordelen" (20). De utopie, zo vervolgt hij, beschikt over een
grotere vrijheidsmarge dan de wetenschappen. De verbeelding speelt ook
een belangrijke rol in het wetenschappelijk onderzoek, o.a. bij hypothese-
vorming. Toch blijft er een wezenlijk verschil: "De wetenschap is wel
inventief, maar zij zoekt het mogelijke vanuit het feitelijke. De utopische
fantasie experimenteert met heel de feitelijkheid en voorvoelt veeleer
vanuit de mogelijkheid een andere feitelijkheid" (21).
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Uit dit citaat blijkt eens te meer, dat het utopisch eigene niet zozeer
ligt op het vlak van realiteitszin of inventiviteit - het verachil tuasen
utopie en wetenschap ia in dit verband zeker niet zo absoluut te atellen
als Nederveen Pieterse meent -, maar zich veel eerder uitdrukt in termen
van speelsheid van denken. In tegenstelling tot de wetenachap, die, zoala
Trousson opmerkt, "de zorg van de verificatie" (22) draagt, eist de utopie
voor zichzelf een grotere vrijheidsmarge op in de omgang met feitelijk-
heid en mogelijkheid. Anders dan de wetenschap kan de utopie het zich
permitteren het spel van de ~antasie ruim baan te geven.

Deze apeelaheid in de omgang met de werkelijkheid maakt van de
utopie een dubbelzinnig gegeven: realistisch en fantastisch, werkelijk-
onwerkelijk en echt-onecht tegelijk. Het is juist deze speelse dubbelzin-
nigheid, die de meest eigen uitdrukkingawijze van de utopie vormt. Hierin
ligt het utopiach specifieke.

3. De apeeleheid van de utopie

De `aardigheid' van de utopie

Iedere utopie is deels noodzakelijk apel, zo formuleert Ruyer en hij ver-
volgt: "Dat maakt dat zij altijd het stempel draagt van een zekere
`aardigheid' (gentillesse, JG) van geest. Zelfs de meeat fanatieke utopisten
hebben zich er niet van weerhouden te spelen, en dat atrekt hun tot eer"
(23). In haar speelsheid is de utopie `aardig', zoals ook het spel zelf
`aardig' is. In `Homo ludens' schrijft Huizinga: "(De Natuur) gaf ons het
Spel, met zijn spanning, met zijn vreugde, met zijn `grap'" (24). Dit
laatste element, zo stelt Huizinga, nl. de aardigheid van het spel, laat
zich niet zomaar analyseren of logiach interpreteren. Veelbetekenend is in
deze het woord `aardigheid' zelf. Afgeleid van `aard' legt het er ala het
ware getuigenia van af, dat de zaak niet verder herleidbaar is. En juist
dit element bepaalt het wezen van het spel. "In het spel hebben wij te
dcen met een voor iedereen teratond herkenbare, volatrekt primaire cate-
gorie van het leven, een totaliteit (cursivering van Huizinga, JG), als er
ooit ieta is, wat dien naam verdient" (25). De aardigheid van de utopie is
terug te vceren tot die van het apel: uitdrukking van een wel zeer
bijzonder geaarde verhouding van de mens ten opzichte van zijn wereld.

Het epel, zo vinden wij bij veel suteurs, is te zien als een grondhou-
ding van de mens in zijn wereld. Huizinga merkt op, dat het beataan van
het spel noch aan enige trap van beschaving, noch aan enige vorm van
wereldopvatting gebonden is. Ieder denkend wezen kan zich de realíteit
van het spel, van het spelen terstond als een zelfstandig, eigen ieta voor
ogen brengen, ook al beschikt zijn taal niet over een algemeen woordbe-
grip ervoor. Het spel is onloochenbaar, zo meent Huizinga (26). Het spel
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wordt door hem geduid als een primaire categorie van het leven. Bij Fink
lezen we, dat het spel geen randverschijnsel is in het levenslandechap van
de mens, geen slechts af en toe opduikend verschijnsel. Het spel is een
existentieel grondfenomeen ('l7).

In het spel wordt het menselijk leven in de wereld op bijzondere wijze
verbeeld. Het spel bootst niet na, zo schrijft Plattel, maar beeldt uit,
brengt verbeeldend een hogere realiteit tot zichtbaarheid. "Het beeld
maakt de mens hier toeschouwer in de zin van deelgenoot aan het dieper
menselijk gebeuren" (28).

Ook Vander Kerken wijst in dezelfde richting. Het spel, formuleert hij,
is in wezen een oervorm van menselijke activiteit, welke voorafgaat aan
elke utiliteitsgerichtheid. Het dient niets. Het spel is spontaan uitcefenen
van menselijke functies om de uitoefening zelf. Dit oorspronkelijk uitoefe-
nen stelt als zodanig de volkomenheid van het mens-zijn in het verschiet.
"Het spel suggereert ons de juiste houding tegenover het bestaan. Het
leert ons spelenderwijs wat volkomenheid en voleinding van het bestaan
betekenen. Binnen dit perspektief openbaart zich ook het spel als een
fundamentele voorvorm van gelukkig zijn" (29).

Het spel legt de `aard' van de menselijke bestaanswijze bloot: gegeven
te zijn als feitelíjkheid en als mogelijkheid zonder in één van beide op te
gaan. Plattel wijst erop, dat het spel als spel de speelse modaliteit van de
menselijke vrijheid symboliseert, die zich beweegt in een cirkelgang tus-
sen mogelijkheid en feitelijkheid, tusaen constituerende en geconstitueerde
zin. "De menselijke existentie verliest haar vrijheid als mogelijkheid wan-
neer zij de realisering, het engagement ontwijkt. Maar evenzeer verdwijnt
deze vrijheid, als zij de facticiteit niet in een nieuw ontwerp herneemt"
(30). Men spreekt niet voor niets over het `spel' en niet over de `arbeid'
van de vrijheid.

Deze speelse `aardigheid' doordringt alle levensuitingen: alle cultuur-
verschijnselen vertonen ludieke trekken (31). Daarmee zijn evenwel niet
alle cultuurverschijnselen ook zonder meer spel te noemen. Zoals alle
grondwaarden (bijvoorbeeld liefde), kent het spel uitdrukkingsvormen, die
er eigen aan zijn. Dan is er sprake van spel in strikte zin. Als apeelse
geest is het spel in ruimere zin herkenbaar. Van de cultuurverechijnselen,
die alle delen in de speelsheid, verdienen toch sommige de kwalificatie
van speelaheid meer dan andere. Daar zijn op de eerste plaats de erkende
spelen, zoals schaken, knikkeren, kaarten. Maar, zo meent Vander Kerken,
dat zijn niet de enige vormen van spel, en misschien wel niet eena de
belangrijkste. Ook te noemen zijn het spel van lectuur, het spel van con-
versatie, het spel van wandelen en reizen, het spel van feestvieren. "Maar
er is ook het meer geheime spel van fantasie en herinnering, het spel van
het dagdromen" (32).

Men kan stellen dat de utopie op wel zeer bijzondere wijze deelt in de
speelsheid van de menselijke geest. Haar denken dat de werkelijkheid ook
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anders kan zijn, haar relatieve afstand ten opzichte van de statua quo,
haar ontdekking van de mogelijkheden die in de werkelijkheid vervat
liggen, plaatsen de utopie in een vrijheidsruimte, waarbinnen het apel van
de verbeelding, van de dagdroom als de droom "van een beter leven"(Bloch
(33)) gespeeld kan worden. Bloch meent zelfs, dat de utopische toekomst-
verbeeldingen vooral in de dagdromen geboren worden. Deze dagdromen
dienen volgens hem wel onderscheiden te worden van de nachtdromen, die
naar het verdrongen verleden teruggrijpen.

In haar speelsheid verwerkt de utopie de apanning, die bestaat tussen
feitelijkheid en mogelijkheid, tussen het bestaande en het ideaal, dat te
denken is, en geeft richting aan die spanning. De utopie brengt door de
speelsheid van haar verbeelding een hogere realiteit tot zichtbaarheid, zij
stelt de uiteindelijke volkomenheid van het samen menszijn in het ver-
schiet. De `aardigheid' van de utopie, haar specifieke geaardheid, is gele-
gen in haar speelse uitdrukkingswijze. Daarmee ia de utopie zelf geen spel
en ook niet een `Spielerei', maar haar maatschappij-kritische benadering ia
speels en daardoor toch ernstig. Het is spelend verbeelden, hoe de maat-
schappelijke werkelijkheid ook anders kan zijn (34). In haar speelsheid
draagt de utopie dan ook de belangrijke kenmerken van het spel.

Utopieche ruimte en tijd

Een belangrijk structuurmoment van het spelfenomeen is de beslotenheid.
Plattel schrijft: "Het spel heeft zijn eigen domein en afeer. Het zondert
zich af van de gewone wereld en kiest zijn eigen apeelveld en spelregels.
De mens handelt hier anders dan in de alledaagse omgang. Dit `anders'
vormt de onderscheidenheid en bepaaldheid van het spelgebeuren" (35).
Ook Huizinga ziet in de afgeslotenheid en begrensdheid van het spel een
belangrijk kenmerk: "Het `speelt zich af' binnen zekere grenzen van tijd
en plaats. Het heeft zijn verloop en zijn zin in zichzelf" (36). Het spel
begint en houdt op. Tijdelijk begrensd is het spel te allen tijde herhaal-
baar, volgens Huizinga een der wezenlijkste eigenschappen van het spel.
Treffender nog dan de tijdelijke begrenzing acht hij de plaatselijke
begrenzing van het spel. "De arena, de speeltafel, de tovercirkel, de tem-
pel, het toneel, het filmscherm, de vierschaar, het zijn alle, naar vorm en
functie, speelruimten, d.w.z. gebannen grond, afgezonderde, omheinde, ge-
heiligde terreinen, waarbinnen bijzondere eigen regels geldig zijn. Het
zijn tijdelijke werelden binnen de gewone, ter volvoering van een geslo-
ten handeling" (37).

Het spel kent een eigen specifieke ruimte-ervaring en tijdsbeleving.
Wat de ruimte-ervaring betreft, kent de speelwereld een duidelijke

beslotenheid en afgrenzing. Het spel zondert zich af van de gewone
wereld en kent zijn eigen speelveld. Maar deze speelwereld ligt niet zo-
zeer ruimtelijk `naast' de andere wereld. Er is niet op de eerste plaats
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sprake van een ruimte `hier' tegenover een ruimte `daar'. De bepaling van
de spelwereld ligt niet in deze afgrenzing van de alledaagse wereld.

De uiterlijke grenzen van de spelwereld, die zoals bij teamsporten
zelfs duidelijk gemarkeerd zijn, vormen als het ware de omheining, de
omlijsting, die het spelgebeuren beter tot zijn recht doen komen. De
speelruimte wordt door het spelgebeuren, dat binnen haar omheining
plaats heeft, zelf bepaald. De beslotenheid en geslotenheid van de speel-
wereld liggen niet allereerst in de contraire oppositie ten opzichte van de
omringende buitenwereld. Het spel voltrekt zich in een afgezonderde
ruimte, die juist `verruimend' werkt (38).

Het spel is wel een afzondering, maar geen isolering ten opzichte van
de wereld. Het spel is, zoals Vander Kerken beschrijft: "een bevrijding uit
de talrijke determinaties waarin het gewone leven de mens voortdurend
verstrikt" (39), maar het kan zich slechts verwerkelijken door in de uit-
wendige wereld concrete gestalte aan te nemen. De wereld,waarbinnen het
spel gespeeld wordt, betrekt de wereld juist in zijn spelen. "Zo wordt dan
de wereld in het spel betrokken als datgene waarmee geapeeld wordt
(cursivering van Vander Kerken, JG)" (40).

Er worden in de speelwereld geen afstanden afgelegd van hier naar
daar; er wordt geen oppositie tussen hier en daar overbrugd. Er is een
speelse wederkerigheid tussen hier en daar, waardoor speels het `overal'
beleefd wordt. Er wordt zelfs binnen de afgeperkte speelruimte met deze
ruimtebeperking gespeeld.

Het is niet zó, dat de mens zich in het spel afzondert van de wereld
van de zorg en deze wereld van het geconstitueerde ontkent in de on-
gebondenheid en onbepaaldheid van de speelwereld. In het spelen is de
mens juist op een bepaalde wijze in de wereld aanwezig. Fink heeft het
in dit verband over een innerlijke ruimte, die `nergens' en toch `ergens'
is; het gaat volgens hem over een `irreële' zinssfeer, die hier en toch niet
hier is (41). "De mens zoekt in dit `nergens' houvast voor het`ergens' van
de feitelijkheid van het leven. Het illusief ruimtelijk karakter van de
speelwereld betekent geen gemis aan realiteit maar een meer aan realiteit.
Het onbegrensde, het overal van de mens als paradoxaal bovenzinnelijk-
zinnelijk wezen, verschijnt in het begrensde, in het ergens, en doet dit
beperkte, dit ergens in zijn volheid delen" (42).

In het spel speelt de mens met de alledaagse werkelijkheid. De speel-
wereld is net-echt. De beslotenheid van het spelgebeuren leidt tot een
speelse wederkerigheid en dubbelzinnigheid. Het geheimniavolle en het
vertrouwde, het bekende en onbekende vloeien in elkaar over en door
elkaar heen.

Deze dubbelzinnigheid en eigenlijk iedere dubbelzinnigheid kan slechts
speels begrepen worden. Neem de dubbelzinnigheid van verrassing en ver-
wachting. Wanneer kinderen stoeiend met elkaar spelen, dan dreigt het
gevaar, dat een onverwachte klap het spelend gestoei in een echte ruzie
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doet ontaarden. De verwachting moet binnen de cirkel van de verrasaing
blijven. Omgekeerd zal een kind, dat met een aantal ballen tegen de muur
speelt en dit apel beheerst, een bal méér pakken om het verrassingsmo-
ment weer op te voeren. Binnen de cirkel van de verwachting moet de
verrassing nog mogelijk blijven (43).

Het spel ontvoert ons, zegt Fink. "Spelend zijn wij voor een tijdje
ontslagen uit het levensgewoel - als het ware verplaatst op een andere
ster, waar het leven lichter, zwevender, gelukkiger schijnt" (44). Maar, zo
hebben wij gezien, deze ontvoering betekent geen verbreking van de band
met het levensgewoel.

Kijken wij nu naar de tijdservaring. Ook hier spreekt Fink van een
innerlijke tijd, die met de alledaagse tijdsbeleving van opvolging in verle-
den-heden-toekomst speelt. De tijdsbeleving kent hier dezelfde paradox ala
de ruimte-ervaring. Fink spreekt over een tijd, die `nergens-wanneer'
(nirgendwann) maar toch `nu' is; het gaat volgens hem om die `irreële'
zinssfeer, die `nu' en toch niet `nu' ia (45).

Vele teamsporten kennen weer een nauw omschreven tijdsduur. Dit
tijdsbestek fungeert weer ala een omheining, waarbinnen het `nergens-
wanneer' van het spelgebeuren zich afspeelt. Het apel heeft juiat een
beperkte factische tijdsduur om met die tijdsbeperking te spelen. Het
normale voorbijgaan van de tijd wordt in het spel vergeten; er is sprake
van een speelse tijdloze tegenwoordigheidservaring. Het spel kent eigenlijk
geen begin en geen einde. Het zijn tijdsafbakeningen die van buiten af
het apel omgeven. Het spel op zich duurt `altijd' en kan daardoor steeds
herhaald worden zonder zijn speelsheid te verliezen.

De speelsheid van de utopie komt in de wijze, waarop daarin met ruimte
en tijd wordt omgegaan duidelijk naar voren. Evenals het spel is de
utopie altijd de schepping van een gesloten universum. Ruyer drukt de
`aardigheid' van de apeelse utopie dan ook in een even aardig beeld uit:
"Het plezier op een groen tapijt te zitten, bestaat erin de rest van de
wereld uit te wissen, doordat men voor zichzelf een kleine eilandwereld
schept" (46). Hoewel ook hier geldt, dat het uitwissen van de wereld gced
verstaan dient te worden, is de overeenkomst tussen utopie en spel waar
het betreft de afzondering in de ruimte zeker juist te noemen. "De utopie
is een spel", vervolgt Ruyer, "omdat ook zij schijnbaar volmaakte werel-
den creëert, gesloten in zichzelf. (...) De utopiat wendt voor een hele
wereld te kunnen scheppen, met zijn instituties, zijn kunsten, zijn tech-
nieken, zijn religies. Hij is daartoe weliswaar slechts in staat binnen de
orde van het spel" (47). Evenals het spel zich binnen een gesloten apeel-
ruimte afspeelt, evenzo spelen de utopieën zich af op door zeëen omsloten
eilanden of binnen de omheining van een atad.

De utopie neemt letterlijk en figuurlijk afstand van de bestaande
wereld, niet om deze te ontvluchten, maar om de wereld dichter bij zich-
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zelf te brengen, nl. in haar gerichtheid op zoals zij eigenlijk zou behoren
te zijn en zoals zij zou kunnen zijn. Bloch drukt dit als volgt uit: "Het
utopische bewustzijn wil ver weg zien, maar tenslotte toch alleen maar
om het heel nabije donker van het juist geleefde ogenblik te doordringen,
waarin al het zijnde drijft op de stroom van zijn verborgen bedoeling.
Met andere woorden: men heeft de sterkste verrekijker nodig, die van het
geslepen utopisch bewustzijn om juist de meest nabije nabijheid te door-
dringen" (48).

Utopieën zijn reisverhalen naar de nieuwe, onbekende wereld. "Ieder
reisverhaal, door de verbeelding verfraaid", lezen we bij Servier in zijn
`Histoire de 1'utopie', "heeft gewerkt als een beperkte culturele choc, een
vergelijking provocerend, een bezorging van twijfel met betrekking tot
contemporaine sociale structuren" (49). Het zijn de reisverhalen van zee-
vaarders, die bij toeval ofwel na geleden schipbreuk het utopisch eiland
of de utopische stad bereiken. De zegsman van More, Hytlodaeus, verlaat
het gebaande zeepad van Vespucci's expeditie en bereist via water en land
onbekende streken rondom de evenaar om tenslotte via "zeldzaam fortuin"
op Ceylon aan te landen en "tegen alle verwachting ten lange leste toch
nog in het vaderland terug (te keren)" (50). De Genueze zeevaarder van
Campanella raakt via Taprobana in een woud terecht en bevindt zich,
nadat hij dit verlaten had, op "een uitgestrekte vlakte precies onder de
equator" (51), alwaar hij op een talrijke menigte gewapende mannen en
vrouwen stoot, die hem naar de Zonnestaat voeren. Door de wind uit de
koers geslagen, komen de zeevaarders van Bacon in een nagenoeg onbe-
kend gedeelte van de Zuidzee terecht, eilanden en continenten bergend
"die tot dan nog niet aan het licht waren gekomen" (52).

Maar niet alleen zeevaarders bereiken door de abrupte onderbreking
van de uitgestippelde vaarweg het utopische eiland of de utopische stad.
Ook dromende slapers raken erin verzeild, zij het dat zij terecht komen
ín een utopische tijdsruimte. De romanheld van Mercier valt in slaap en
ontwaakt in het jaar 2440; Morris' vriend komt na een lange slaap in
`Nowhere' terecht; Bellamy's Mr. Julian West bereikt op gelijke wijze het
j aar 2000.

Op het plan van de symbolen zijn de droom en de reis, volgens
Servier, synoniemen, "zij hebben als connotatie de dood, de transformatie:
het ontwaken is het water verlaten, dat wil zeggen geboren worden, bre-
ken met een verleden" (53).

Het utopische eiland, de utopische stad of de utopische tijd betekenen
een breuk met de bekende wereld. Deze breuk, gesymboliseerd door het
uit de koers raken van zeevaarders, door het `vallen' in een droomslaap,
symboliseert op haar beurt de zowel letterlijke als figuurlijke afstand van
de utopische wereld ten opzichte van de gegeven, bekende wereld. Utopia,
zo zou met een nieuw-testamentische uitdrukking te zeggen zijn, is wel in
de wereld, maar niet van de wereld. Ze veronderstelt de breuk met die
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wereld, maar is er toch in hoge mate op betrokken, doordat zij in staat
stelt deze met nieuwe ogen te bezien en op grond daarvan te veranderen.
De breuk waar het hier om gaat is bovendien nooit definitief vanwege het
feit, dat de utopische reizigers in ruimte en tijd altijd ook weer terugke-
ren naar hun vertrekpunt. De breuk tussen de beataande en de utopische
samenleving wordt vaak nog geaccentueerd door de geïsoleerde ligging van
de laatate. Utopia is uiterat moeilijk bereikbaar: "De passage door die
straat (lopende tussen de beide horens van het cirkelvormige eiland
Utopia, waardoor heen de haven te bereiken is, JG) is gevaarlijk, want
aan de ene kant zijn ondiepten, aan de andere kant liggen klippen, en
dan heb je nog een rots midden in de vaargeul. Die steekt weliswaar
boven het water uit en is dus in zoverre niet gevaarlijk voor de acheep-
vaart, - maar daar ia een fort, met permanente bezetting. Die andere
klippen liggen onder het wateroppervlak, zodat iemand die niet op de
hoogte is, er vóór hij het weet te pletter loopt. De vaargeulen zijn alleen
bekend aan de menaen van het eiland zelf. Zodoende zal het niet licht
gebeuren dat iemand van buiten af in deze binnenzee doordringt, tenzij
met een Utopiër als looda" (54). Bovendien is de eerder bestaande verbin-
ding met het vasteland door koning Utopus verwijderd, "zodat de zee het
hele land omapoelde" (55).

Zoals in het spelgebeuren bekendheid en onbekendheid in elkaar over-
vloeien, afwezigheid en aanwezigheid elkaar oproepen, zo ia dat ook in de
speelse utopie het geval. Het woord utopie betekent letterlijk `niet-
plaats', `nergens-plaats'. De utopie, zo zou men haast geneigd zijn te zeg-
gen, bevindt zich ergens nergena. Zij bevindt zich in ieder geval nergens
in de bekende wereld. De utopische samenleving ligt wél ergena in de
onbekende wereld, waar je slechta per ongeluk verzeild kunt raken. Van-
uit de bekende wereld onbekend, wordt de utopie toch vanuit de onbe-
kende wereld bekend. Door het verhaal van de utopische reiziger of
dromer in ruimte of in tijd wordt de afstand tussen de onbekende en be-
kende utopische wereld in relatie tot de bestaande dialectisch opgeheven;
dat wil zeggen op hoger plan gebracht zonder dat de spanning tussen de
theae van de bekendheid en de antithese van de onbekendheid verloren
gaat. Het verhaal over Utopia brengt de onbekende wereld binnen de be-
kende wereld, maar zorgt er voor dat de geheimzinnigheid van haar onbe-
kendheid niet verloren gaat. Utopia blijft zo bekend-onbekend.

Het verhaal omtrent More's Utopia is in deze duidelijk illuatratief.
Utopia is wel uiterst moeilijk bereikbaar, zo hebben we zojuist gezien,
maar daarmee toch niet onmogelijk bereikbaar, getuige de ervaring van
Raphaël Hythlodaeus, de man die er "inderdaad" geweest is. Deze vertelt
dan ook aan More en zijn vriend Peter Gilles,wat hij op dat eiland alle-
maal heeft gezien. Utopia bevindt zich kennelijk ergens. Weliawaar buiten
de bekende wereld, maar toch ergens. Terug in Londen - More ontmoette
Hythlodaeus in Antwerpen - realiseert More zich, dat hij tot zijn spijt
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niet weet, waar Utopia precies gelokaliseerd is. Vandaar dat hij aan
vriend Gilles schrijft: "Dit zal trouwens toch nodig zijn (More heeft Gilles
namelijk verzocht bij Hythlodaeus nadere informatie in te winnen over
de lengte van de brug in Amaurotum, JG), met het oog op een ander
twijfelpunt dat bij ons gerezen is. Ik weet niet wie ik daarvan de schuld
moet geven: mezelf, of jou of mogelijk Raphaël. Want wij zijn niet op het
idee gekomen te vragen, waar ergens in de nieuwe wereld Utopia ligt, en
hij heeft verzuimd het erbij te zeggen. Achteraf wou ik om een lief ding
dat ons dat niet was overkomen! Want ik voel mij toch wel wat belache-
lijk, dat ik niet weet in welk stuk zee nu dat eiland ligt, waarover ik zo
veel te vertellen heb!" (56).

De speelse utopische mens zoekt in het nergens van Utopia houvast
voor het ergens van de bestaande situatie. De utopische ruimte is daarbij
geen onbepaalde ruimte, maar een duidelijk bepaalde. Het gaat om een
bepaald eiland, een bepaalde stad, zonder dat men van de andere kant
nauwkeurig weet waar dat eiland of die stad precies gelegen zijn. Door
deze dubbelzinnigheid wordt de mens verplaatst in een denkbeeldige
wereld, die zo `verruimend' werkt, dat hij in de ban van het utopisch
nieuwe de dwang van het actuele weet te verbreken zonder in ijle bespie-
gelingen te vervallen. De ruimte van Utopia is letterlijk én figuurlijk op
te vatten: Utopia is daar én niet daar, zij is nergens én ergens.

Hetzelfde geldt voor de utopieën, die van de bestaande situatie niet
ruimtelijk maar in de tijd afstand nemen. Het gaat daarbij weer niet om
een exacte toekomsttijd die na verloop van een aantal jaren op ons heden
volgt. Er is sprake van een `nirgendwann', van een gans andere, eigenlijk
tijdloze toekomst. Toch is die toekomst niet eindeloos ver weg, zij wordt
zelfs exact op de datum af aangegeven. Ook de dubbelzinnigheid van dit
toekomstbeeld helpt de mens de grenzen van zijn tijdsbestek te
overschrijden zonder het zicht op de eigentijdse wereld te verliezen. Het
gaat volgens Bloch om een transcenderen zonder transcendentie.

Het jaar 2440 is op deze wijze het jaar, waarin de romanfiguur van
Mercier, gerekend vanaf het jaar 1770 (het jaar waarin het boek voltooid
werd), 700 jaar oud zou zijn (in 1770 was hij 30 jaar oud), een
symbolische leeftijd dus; het jaar 2000 van Bellamy spreekt in zijn symbo-
liek voor zichzelf; 1984 is niet anders dan een omkering van 1948, het
jaar waarin Orwell zijn boek schreef. Als een jaar genoemd wordt, wordt
niet precies dát jaar bedoeld. Het gaat om een overstijging van de
factische tijd door een tijdeloze tegenwoordigheid, hetgeen gesymboliseerd
wordt door een bepaald jaar in de toekomst te noemen, niet minder maar
ook niet meer dan dat. Servier schrijft: "Alle utopieën zijn uchronien.
Wanneer zij een datum aangeven, zoals `L'an 2440', dan is dat een fictie-
ve datum, analoog aan de schijnbare preciseringen geleverd door Hythlo-
daeus om het eiland Utopia te situeren, een manier om de tijd te bezwe-
ren, die zich ontrolt in de richting van het Beloofde Land of het Rijk
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van de Mesaias, een manier om de dood te ontkennen, gesitueerd - ook
zij - aan het eind van de tijd. De utopie preaenteert zich aan ona zoals
reizigers of dromers deze beschrijven: gestold in een eeuwige aanwezig-
heid" (57).

De speelee dubbelzínnigheid van de utopie

De speelse uitdrukkingswijze van de utopie, zoals die in het bovenstaande
naar voren is gekomen, blijkt getekend te zíjn door dubbelzinnigheid.
5pelend in ruimte en tijd en mét ruimte en tijd, afwezig en aanwezig,
bekend en onbekend tegelijkertijd, deelt de speelse utopie in de dubbel-
zinnigheid, die het spel zo duidelijk kenmerkt.

Plattel wijst in zijn spelanalyse op de moeilijkheid het dubbelzinnig
moment van het spel adequaat in een rationele analyse weer te geven.
"Het ambigue gaat juist in de uit-eenzetting van de verschillende zinnen
verloren" (58). Ook Fink meent, dat het spel een fenomeen is, dat niet
eenvoudig in passende categorieën gevat kan worden: "Zijn van kleur wis-
selende, innerlijke dubbelzinnigheid is misschien het dichtst te benaderen
met de denkmiddelen van een dialectiek die de paradox niet nivelleert"
(59). Dubbelzinnigheid dient in een dubbelzinnige beschouwing te worden
weergegeven.

Om deze dubbelzinnigheid uiteen te leggen kan men vertrekken van
het uitgangspunt, dat de alledaagse wereld er een is van geordend hande-
len, van een kunstmatige eenduidigheid, waarbinnen de mens zich gemak-
kelijk en geordend moet kunnen oriënteren. De dingen krijgen binnen
deze wereld een ondubbelzinnige betekenis, een vaste bedoeling, waardoor
misverstanden en verrassingen zoveel mogelijk worden uitgesloten: "Het
ene staat afgegrensd tegenover het andere en alles heeft zijn vaste
plaats. Vanuit deze vaste plaats verwijst het ene rechtlijnig naar het
andere" (60). Boven deze wereld nu "zweeft de dartele en jeugdige wereld
van het spel" (61~, waarin alles zijn gedetermineerdheid en eenzinnigheid
verlieat. "Het apel ontdooit de ijskorst van het geconatitueerde tot een
stromende bron van constítuerende zingevingen. De speler wil zich niet
vastleggen; het apel is een dartel heen en weer. De speelwereld is bij
wezen dubbelzinnig. Het spel bezit de ambivalente houding van heen en
weer, op en af, naar rechts en naar links, naar boven en naar beneden,
vooruit en achteruit, het is een verenigen en afstand nemen, het is span-
ning en ontspanning, het is verwachting en verrassing, het is een lichten
en verbergen" (62).

In het spel wordt de eenzinnigheid van de wereld van alledag met de
meerzinnigheid geconfronteerd en verschijnt de figuur van het geconsti-
tueerde tegen de horizont van te constitueren mogelijkheden. "De eenzin-
nigheid tekent zich juist als eenzinnig af tegen de horizont van meerzin-
nigheid, een vrucht, waaruit het sap, een woord waaruit de poëzie geperst
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is. Uit het veld van mogelijkheden is veeleer één mogelijkheid vastgepakt
en tot factische gegevenheid gemaakt. De eenzinnigheid blijft daardoor
een virtuele meerzinnigheid of mogelijkheid" (63). De dubbelzinnigheid
belet zowel de eenzinnigheid eenzijdig af te leiden uit de meerzinnigheid,
als de meerzinnigheid uit de eenzínnigheid. Beide zijn wederzijds op
elkaar betrokken. De ambiguïteit is het speels heen en weer tussen meer-
zinnigheid en eenzinnigheid en eenzinnigheid en meerzinnigheid. Het ge-
heel weerspiegelt zich in het deel en het deel weerspiegelt het geheel"
(64). Het spel, dat deze verhouding tussen eenzinnigheid en meerzinnig-
heid, tussen deel en geheel verkent, is daarmee noch te situeren in de
onwerkelijkheid van het (nog) niet gewordene, noch in de werkelijkheid
van het gewordene. Het spel dartelt tussen pure mogelijkheid en pure
gedetermineerdheid. "De mens bezit speels een werkelijke (factische)
levensopenheid, een werkelijke onbegrensdheid en is een werkelijk wezen
van mogelijkheden" (65).

De dubbelzinnigheid van het spel als werkelijkheid noch onwerkelijk-
heid, ofwel als tegelijkertijd werkelijkheid en onwerkelijkheid, wordt ook
door andere auteurs beklemtoond. Zo schrijft Fink: "De speelwereld is een
imaginaire dimensie, waarvan de zijnszin een onduidelijk en moeilijk
probleem vormt. In de zogenaamde werkelijke wereld spelen we, maar we
bespelen daarbij een bereik, een raadselachtig veld, dat niet niets en toch
niets werkelijks is" (66). Werkelijkheid en schijn gaan in het spel voort-
durend in elkaar over.

Ook Vander Kerken uit zich in dergelijke bewoordingen. Hij meent, dat
het gemis aan ernst, dat men ten onrechte vaak aan het spel toeschrijft
grotendeels zijn grond vindt in het schijnkarakter van het spel. Dat
schijnkarakter hoort wezenlijk bij het spel. Het geeft aan het spel zijn
eigensoortige werkelijkheid. "Een meisje speelt met een pop: die pop is
haar kindje, en toch weet het meisje ook (cursivering van Vander Kerken,
JG) dat het maar een pop is. Beide verhoudingen zijn onafscheidelijk met
elkaar verbonden: het `kindje zijn' en het `maar een pop zijn' gaan
perfekt samen. Het `niet' wordt overdekt door het `wel', en het `wel' door
het `niet', m.a.w. we hebben hier te doen met een achijn-werkelijkheid
(cursivering van Vander Kerken, JG) waarin beide beatanddelen gelijke
waarden hebben, en `zijn' en `niet zijn' zich momenteel met elkaar ver-
zoenen. Het `schijnt werkelijk' en toch is de werkelijkheid maar een
schijn" (67). Vander Kerken vergelijkt de speler met een koorddanser,
"want een koorddanser houdt zich in evenwicht door zijn voortdurend
vallen naar rechts te korrigeren door een vallen naar links" (68).

Een fraai voorbeeld van de schijn-werkelijkheid van het spel wordt
geleverd door Huizinga: "(Een vader) vindt zijn zoontje van vier jaar, op
de voorste van een rij stoelen gezeten, `trein' spelen. Hij knuffelt het
kind, maar dit zegt: `Vader, je mag de locomotief niet zoenen, anders
denken de wagens, dat het niet echt is'" (69) Huizinga merkt dan op, dat
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het `maar spelen' met de grootste ernst kan geschieden, die de `maar'-
kwalificatie zelfs opheft. "De tegenstelling spel - ernst blijft ten allen
tijde een zwevende. De minderwaardigheid van het spel heeft haar grens
in de meerwaardigheid van den ernst" (70).

De verhouding tusaen spel en ernst wordt door Gadamer op de volgen-
de wijze onder woorden gebracht. In het spel zelf, zo meent hij, is een
eigen, heilige ernst gelegen. Daarmee is de ernst van de doelbetrekkingen
van het alledaagse zorgende bestaan niet eenvoudigweg verdwenen, maar
op een eigenaardige manier zwevend geworden. "De speler weet zelf, dat
het spel slechts spel is en in een wereld staat, die door de ernst van de
doelen bepaald wordt" (71). Maar dit weten is niet van dien aard, dat hij
in zijn spel zich ook van die verhouding tot de ernst nadrukkelijk bewust
is. "Ja zelfs vervult spelen eerst dan het doel, dat het heeft, wanneer de
speler in het spel opgaat. Niet de uit het spel naar buiten verwijzende
betrekking op de ernst, maar slechts de ernst bij het spel laat het spel
geheel spel zijn. Wie het spel niet ernstig neemt is een spelbederver. De
zijnswijze van het spel laat niet toe, dat de speler zich tot het spel als
tot een voorwerp verhoudt. De speler weet wel, wat spel is en dat, wat
hij doet, `slechts een spel' is, maar hij weet niet wat hij daar `weet'"(72).

Met het bovenstaande moge de dubbelzinnigheid van het spel voldoende
aangegeven zijn. Het is in deze speelse dubbelzinnigheid, dat de diepte-
dimensie van het leven tot verschijning komt en de mens in staat is te
ontdekken en uit te vinden. Het spel is niet het eigenlijke leven, maar
het doet het eigenlijke leven uitkomen. Het spel is als het ware het raam,
waarbinnen het leven zich in een schijn-werkelijkheid afspeelt. In die zin
is te spreken van het spel als een randverschijnsel, dat hetgeen omrand
wordt, te weten het leven zelf, beter doet uitkomen.

In haar apeelsheid is ook de utopie dubbelzinnig te noemen. Dubbelzinnig
als het spel beweegt de utopie zich tussen de grenzen van de werkelijk-
heid en onwerkelijkheid, van gegevenheid en ideaal. De utopie is noch
puur realistisch, noch louter idealistiach; zij is realistisch en idealistisch
tegelijkertijd. Evenals het spel is de utopie `net echt'. Gespannen tussen
feitelijkheid en mogelijkheid, tussen werkelijkheid en ideaal zoekt de
utopie naar verwerking van die spanning zonder deze echter los te laten.
Daarin ligt haar dubbelzinnigheid: spelend met de mogelijkheid van het
anders-zijn, speelt zij tegelijk met de feitelijkheid van het zó-zijn. De
utopie gelijkt in alles op de koorddanser van Vander Kerken: vallen naar
rechts wordt voortdurend gecorrigeerd door een vallen naar linka.

Vindt deze correctie niet plaats, verlaat de utopie het `tussengebied'
van het werkelijke en onwerkelijke, dan houdt de utopie op utopie te
zijn. Om met Bloch te spreken: de utopie "(kleeft) niet positivistisch
(vast) aan het feitelijke met zijn onmiddellijke zichtbaarheid, maar
verdampt zeer zeker niet tot louter feitelijkheids-hypostasen met hun
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zuiver mythologische onzichtóaarheid (cursiveringen van Bloch, JG)" (73).
De utopie zo meent Bloch, transcendeert zonder transcendentie. Wanneer,
met andere woorden, de utopie alleen maar een extrapolatie zou zijn van
de bestaande samenleving, wetenschappelijke prognose of planning, die
binnen een zekere termijn realiseerbaar zou zijn, dan verloor zij haar
dubbelzinnige evenwicht en viel naar rechts. Verloor zij zich daarentegen
in ijle bespiegelingen, liet zij de fantasie een geheel en al vrije loop,
waardoor de betrekking tot het bestaande niet meer zichtbaar was, ook
dan zou zij zich als utopie op het koord niet staande houden en naar
links vallen. Treffend drukt Elias het een en ander uit, wanneer hij met
betrekking tot "Utopia" van More schrijft, dat de vervlochtenheid van
werkelijke en fictieve personen het mogelijk maakt te zeggen, dat alles
slechts verzonnen is om het tegelijk weer in twijfel te trekken (74).

De utopische dubbelzinnigheid verraadt zich ook in de verwevenheid
van kritische negativiteit en kritische positiviteit. De utopie is wederom
beide. Zij zegt niet alleen `nee' tegen het bestaande, zij blijft niet steken
in de negatie, dit `nee` wordt juist in het `ja' tegen het anders-mogelijke
uitgesproken, zoals ook dit `ja' slechts te verstaan is als een `nee' tegen
het feitelijke.

Tegenover het privé-eigendom binnen bestaande maatschappelijke ver-
houdingen stelt menige utopie op deze wijze collectief eigendom. In het
beeld van het collectieve eigendom wordt juist het `nee' uitgesproken
tegen het onjuist geachte privé-eigendom. Maar nu betekent dit ook weer
niet meteen, dat de utopist de toeschouwer wil fixeren op het collectieve
eigendom, als zou dit de enige juiste oplossing zijn. De utopíe zou dan
blijven steken in de eenzinnigheid, die zij juist wil doorbreken. Dan staat
tegenover het ene op één lijn het andere. Het gaat in de utopie niet om
de keuze tussen de ene vorm van eigendom of de andere, maar veeleer om
de keuze, die daadwerkelijk gemaakt is, te zien als een keuze uit de vele
mogelijkheden. Een bepaalde gerealiseerde keuze wordt gerelativeerd om
te laten zien dat er andere mogelijkheden zijn die meer overeenstemmen
met het ideale menselijke samenleven. Negativiteit en poaitiviteit worden
als tegenstelling in een dialectische relatie opgeheven door de vorm aan
te nemen van het beeld, waarin werkelijkheid en ideaal beide tot
verschijning komen. Het is juist het beeld, dat de gedetermineerdheid van
het bestaande in zíjn feitelijkheid weet op te heffen en tegelijk ala uit-
drukking van de menselijke vrijheid de mogelijkheid van het ideaal, dat
van het bestaande te denken is, dichterbij weet te brengen. Negatieve
tijdskritiek en positieve toekomstvisie blijven hier elkaara keerzijden. De
utopie wil niet louter het bestaande negeren maar ook ieta positiefs bie-
den. Het louter ontkennen van het bestaande blijft een abstracte negatie,
een holle tegenkant van de gegeven situatie. Men zou kunnen zeggen:
Links zonder inhoud blijft rechts.
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Ook het probleem van de realiseerbaarheid van de utopie wordt inzich-
telijker in het licht van haar speelse dubbelzinnigheid. De utopie bevindt
zich ook wat haar realiseringamogelijkheid betreft in het tussengebied: zij
is niet realiseerbaar, maar toch ook weer niet geheel en al ontrukt aan
realiseerbaarheid. Zou de utopie geheel en al te verwerkelijken zijn, dan
was zij niets anders dan een ontwerp van gerichte planning. Zou zij in
het geheel niet te verwerkelijken zijn, dan bleef de utopie niet anders
dan een luchtkasteel.

De utopie is de beweging van de fundamenteel gespleten menselijke
geest, om in termen van Polak te spreken. De mens als burger van twee
werelden, deze en een geheel andere, bouwt het Rijk van de Toekomst op
uit de confrontatie van deze beide werelden (75). De utopische mens gaat
noch op in de ene, noch in de andere wereld, hij speelt met beiden en
tussen beiden.

De `aardigheid' van de utopie, haar geaardheid en haar grappigheid
tegelijk, zijn gelegen in de speels dubbelzinnige wijze, waarop zij te
werk gaat. Telkens weer wordt de toeachouwer van het utopische beeld
getroffen door aardige spanning tussen werkelijkheid en schijn, echtheid
en onechtheid, bekendheid en onbekendheid, ernst en grap. De glimlach,
die de utopie weet op te roepen, werkt in de meeat diepe zin relative-
rend. Deze betrekkelijkheid verleent het bestaande niet de betekenis van
onbelangrijkheid, maar zij schat de feitelijke situatie op haar juiste waar-
de, namelijk als zijnde betrokken op wat het niet is, maar wel zou
behoren te zijn en zou kunnen zijn. De utopie is de spiegel, waarin de
gegeven werkelijkheid pas eerst goed gezien wordt. Zo zeggen het ook de
bezoekers van Bacone Nieuw Atlantis: "Als er ergena in de wereld een
spiegel is, waardig om de menselijke blik vast te houden, dan is het dat
land" (76).

De apeelse dubbelzinnigheid krijgt in utopieën op allerlei manieren
vorm. Hierboven hebben we reeds geaproken over de wijze, waarop uto-
pieën bekend-onbekend kunnen zijn, ergens-nergens gesitueerd blijven.
Hier is slechts één voorbeeld van speelse dubbelzinnigheid mee gegeven.
Maar er zijn ook andere aardigheden aan te wijzen. In utopieën zien we
omkeringen van namen. Te denken valt hierbij aan `Erewhon' van Butler.
Behalve in de titel zien we deze omkering ook in de namen van enkele
van zijn hoofdpersonen, waarvan `Senoj Noanibor' in ieder geval het ver-
melden waard is. Te denken valt ook aan omkeringen van bepaalde
levenagewoonten, waarvan de abdij `Thélème' van Rabelais een aardig
voorbeeld biedt. Heel letterlijk wordt de omkering, waar in de `Zonne-
staat' van Campanella de straf beschreven wordt van de bedrijvers van
sodomie: "...en moet voor straf twee dagen lang de schoenen om de hals
gebonden dragen ten teken ervan, dat hij de orde verdraaid heeft en de
voet op de kop gezet" (77).
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De meest aardige voorbeelden van de utopische speelse dubbelzinnig-
heid worden echter geleverd in More's `Utopia'. In Utopie, `Nergensland',
ligt de stad Amautorum, `Nooitgezien'. De rivier, die er doorheen stroomt,
heet de Anydrus, `Zonderwater'. Een belangrijk magistraat draagt de naam
Ademus, `Zondervolk'. Ergens ligt Nergensland, waarvan de belangrijkste
stad Nooitgezien is enzovoort, enzovoort. Werkelijk-onwerkelijk, het ia er
en het is er niet.

Wat te denken van de naam Hythlodaeus, de man die Utopia heeft be-
zocht? Hoewel de naam meestal vertaald wordt met `kletsprater', is dit
juist een man, die er nergens blijk van geeft kletspraat te verkopen. In
een voetnoot bij zijn vertaling van Utopia schrijft Kan: "Onverklaarbaar
blijft, waarom More zijn zegsman over wie hij steeds met de grootste
achting spreekt, die naam heeft gegeven. Wat de uitgang -daeus betekent,
is niet met zekerheid te zeggen" (78). Gezien het speels dubbelzinnige
karakter van de utopie, is deze benaming niet meer zo onverklaarbaar.
Hetgeen Hythlodaeus vertelt is waar en onwaar tegelijk: geklets en wijs-
heid in één. Interessant is juist, dat de uitgang -daeus dubbelzinnig
begrepen kan worden. Deze uitgang laat namelijk twee vertalingen toe.
Het Grieks `daios' kan zowel betekenen `ervaren in' alsook `vijandig aan'.
Wat is het nu: is Hythlodaeus ervaren in de hythlos, in het geklets, of is
hij er juist een vijand van? De speelse dubbelzinnigheid op z'n best!
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Hoofdstuk 6

De utopie als beeld van verlangen naar geluk

1. Inleiding

Het specifiek utopiache, zo hebben wij in het vorige hoofdstuk proberen
aan te tonen, ligt in de apeciale apeels dubbelzinnige wijze, waarop zij
omgaat met de spanning tussen werkelijkheid en ideaal. Daarin onder-
scheidt zij zich van de wetenschap en van maatschappijkritiek zondet
meer. De dubbelzinnigheid van het spel ia de adequate uitdrukkingewijze
van de utopische intentie in haar sociaal-ethische dimenaie.

Sociaal-ethisch ia de utopie, voor zover zij vanuit de conatrastervaring
tusaen gegeven maatschappelijke werkelijkheid, die getekend is door
kwaad en lijden, en het ideaal, een aanzet vormt voor de formulering van
imperatieven, die het handelen van menaen richten op een nieuwe toe-
komstsituatie, die meer beantwoordt aan het gestelde ideaal dan de be-
staande. In haar sociaal-ethische dimenaie is de utopie gericht op een
wereld van zin, op een wereld van uiteindelijk geluk voor alle mensen.
Juist deze gerichtheid op een gelukkige wereld schrijft de utopie ala het
ware haar apecifieke uitdrukkingswijze voor. Werd in hoofdatuk 3 van de
sociale ethiek gesteld, dat deze een impliciete gelukadrang bevat ala in-
herent aan de menselijke lijdenservaring, van de utopie kan gezegd
worden, dat zij deze geluksdrang meer uitdrukkelijk tot verschijning doet
komen.

De utopie bezit een sterker beeldende kracht dan de gewone ethische
normen. Deze normen, zoals het ideaal van vrijheid, gelijkheid, rechtvaar-
digheid enzovoort, bezitten wel impliciet een ethiach appèl. Maar wat de
positieve inhoud van dergelijke normen is, valt moeilijk direct en duide-
lijk te formuleren. Dit appèl krijgt kracht vanuit de contrastervaringen
van expliciet ervaren onrechtvaardige aituaties. De utopie tracht nu juist
deze abstracte normen met hun impliciete appèl op beeldende wijze uit-
drukkelijke inhoud te geven.

De utopie is, behalve kritiek op het bestaande, een beeldende uitdruk-
king van het menselijk verlangen naar geluk, als uiteindelijke doelstelling,
waarnaar mensen in hun samenleven met elkaar dienen te atreven.

In hetgeen volgt zal dieper op de beeldende inhoud van de utopie
worden ingegaan. Daardoor moge tevens een nog scherper licht vallen op
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de eigen-aardige wijze, waarop de utopie sociaal-ethisch is, nl. op haar
speels dubbelzinnige uitdrukkingswijze.

2. Beeld van verlangen

Utopie en verbeelding

In `Eros and Civilization' stelt Marcuse, dat verbeelding of fantasie
onderscheiden van het realiteitsbeginsel gezien dient te worden. "Als een
fundamenteel, onafhankelijk mentaal proces heeft de fantasie een eigen
waarheidswaarde, die correspondeert met een op zich zelf staande erva-
ring - namelijk, de overstijging van de antagonistische menselijke werke-
lijkheid. De verbeelding heeft de verzoening van het individu met het
geheel, van het verlangen met realisering, van geluk met de rede op het
oog" (1). In de utopie evenwel - we hebben daar eerder reeds op gewezen
- wordt het realiteitsprincipe zeker niet losgelaten, maar het krijgt er
een eigen plaats, en wel enerzijds als noodzakelijk pendant van de ver-
beelding, anderzijds als voortdurend voorwerp van kritiek. Fantasie zonder
realiteitszin zou van de utopie een luchtkasteel maken. In die zin
fungeert het realiteitsprincipe als noodzakelijke correctie op de fantasie.
Tegelijkertijd echter doorbreekt de fantasie bij voortduring de grenzen,
die het realiteitsprincipe aan het menselijke handelen stelt: "De
waarheidswaarde van de verbeelding heeft niet alleen betrekking op het
verleden maar ook op de toekomst: de vormen van vrijheid en geluk, die
zij oproept houden de eis in de historische realiteit (cursivering van
Marcuse, JG) te verlossen. In haar weigering de begrenzingen, die door
het realiteitsprincipe aan vrijheid en geluk worden opgelegd, als definitief
te accepteren; in haar weigering te vergeten wat kan zijn (cursivering
van Marcuse, JG), ligt de kritische functie van de fantasie" (2).

De utopie is realistisch en fantastisch tegelijkertijd. Maar, zoals het
spel ten opzichte van de zorg een hogere grondvorm voorstelt, zo is ook
de fantasie ten opzichte van het realiteitsbeginsel van een hogere orde.
De fantasie heeft de mens in zijn nog ongerealiseerde mogelijkheden op
het oog, het realiteitsbeginsel ziet vooral de mens in zijn functioneren
binnen de maatschappelijke werkelijkheid. Juist deze prioriteit van de
fantasie ten opzichte van het realiteitsbeginsel vindt in de utopie haar
uitdrukking in de speels dubbelzinnige verbeelding.

In geval van de utopie dient verbeelding tegelijk opgevat te worden
als beeld-vorming van hetgeen in de fantasie wordt bedacht. Van een
utopie in strikte zin is eerst dan sprake, wanneer de verbeelding zich uit-
kristalliseert in een beeld. Bij de utopie gaat het nooit om een verhande-
ling, een vertoog, een gerichte actie; de utopische intentie drukt zich op
meest eigenlijke wijze uit in een beeld. In zijn bespreking van de wijs-
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begeerte van Bloch, stelt Plattel, dat deze wijsbegeerte"een voorkeur
(heeft) voor de lichtende concreetheid van het beeld, dat de werkelijkheid
juist daar verlícht waar deze voor de helderheid van het begrip niet toe-
gankelijk is" (3). Exact ditzelfde gaat op voor de utopie: zij maakt
gebruik van het beeld, omdat juist het beeld de verbinding legt tussen
fantasie en werkelijkheid, in de meest letterlijke betekenis `symbool' is
van idee en werkelijkheid. De utopische taal is die van de beeldspraak,
die de dubbelzinnigheid van letterlijke en figuurlijke betekenis vasthoudt.
De eenzinnigheid van de begripstaal maakt in de utopie plaats voor de
dubbelzinnigheid van de beeldspraak. In een uitgewerkt beeld, zo schrijft
Polak, wordt de onwezenlijke toekomstvooratelling van het gans andere
pregnant. "Fantasie, illusie en fata morgana, droom, wishfull thinking of
Sehnsucht ontvangen hier door het werk der ver-dichting en ver-beelding
vorm, lijn, contour, tekening, silhouet, patroon tot aan een volledige,
gedetailleerde blauwdruk toe. Het toekomstbeeld is het gans andere, als
werkelijkheid afgebeeld"(4).

Het "gana andere, als werkelijkheid afgebeeld" ia de juiete uitdrukking
voor de spanningsverhouding, die in de utopie verwerkt wordt tussen ide-
aal en werkelijkheid, tussen meerzinnigheid en eenzinnigheid. Het uto-
pische beeld confronteert de bestaande werkelijkheid met haar mogelijk-
heid geheel anders te zijn. In die zin is het utopische beeld te zien als
voorbeeld, genomen uit een veelheid van mogelijkheden, zonder fixatie (5).

Zo beschouwd behoren spel, dubbelzinnigheid, verbeelding en beeld
wezenlijk bij elkaar en zijn zij bij elkaar behorend wezenlijk voor de
utopie. Maar deze relatie valt nog verder uit te diepen. Dit kan gebeuren
door een nadere karakterisering van het dubbelzinnige beeld van de utopie
ala beeld van verlangen naar een werkelijkheid van geluk.

Het utopieche verlangen

In `Pfade in Utopia' schrijft Buber: "In de geestesgeschiedenis heeft de
voorstelling-vormende, utopische wens, hoewel ook hij, evenals allea wat
een voorstelling vormt, verankerd mag liggen in de diepte, niets van een
drang en niets van zelfbevrediging. Deze utopische wens is gebonden aan
iets bovenperaoonlijks, dat communiceert met de ziel, maar door die ziel
niet wordt bepaald. Wat hier overheerst ia het verlangen naar het goede
en juiate (curaivering van Buber, JG), dat in religieuze of filosofiache
viaie wordt ervaren als openbaring of idee, en dat zich krachtens zijn
wezen niet in de enkeling, maar alleen in de menselijke gemeenschap als
zodanig kan realiseren" (6). De utopie is uitdrukking van het menaelijk
verlangen naar het goede en juiste, naar geluk.

Juist als uitdrukking van verlangen is de utopie niet gericht op directe
bevrediging. Daarin onderacheidt het verlangen zich juist van de behoefte.
In `Rondom de leegte' beschrijft Verhoeven dit onderscheid tussen verlan-
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gen en behoefte als volgt: "De behoefte heeft haar plaats in de natuur,
het verlangen in de vrijheid" (7). De behoefte, zo stelt Verhoeven, is niet
te verklaren zonder de realiteit van de bevrediging: wie dorst heeft, kan
zijn behoefte aan water bevredigen, want er is water. "De dorst is geen
verlangen naar water, maar een behoefte aan water. (...) De behoefte
wordt geschapen door de mogelijkheid van bevrediging en die mogelijkheid
is in dit geval het water" (8). Anders gezegd: "De behoefte veronderatelt
de aanwezigheid van hetgeen bevrediging kan schenken, het verlangen
daarentegen veronderstelt afwezigheid daarvan" (9).

Een auteur, die in dit verband niet onvermeld mag blijven, is Levinas.
Bij hem zien we dezelfde onderscheiding tussen behoefte en verlangen. "In
de behoefte kan ik vat krijgen op het reële, en kan ik bevredigd worden
door het opnemen van het andere. In het verlangen, geen vat krijgen op
het zijn, geen verzadiging, maar toekomst zonder bakens vóór me" (10).
De behoefte is tot rust te brengen, het verlangen is juist rusteloos, ge-
richt op het onzichtbare, het ongrijpbare, het gans andere, het oneindige.
Het verlangen, zo stelt Levinas, is "een denken dat méér denkt dan het
denkt" (11). Het verlangen overschrijdt de werkelijkheid naar het onein-
dige toe. "De term die wij gekozen hebben om de drijfkracht en de
expansie van deze overschrijding aan te duiden, staat tegenover de
affektiviteít van de liefde en tegenover het gemis van de behoefte. Buiten
de honger die men stilt, de dorst die men lest en de zinnen die men be-
vredigt, bestaat het Andere dat absoluut anders is en waarnaar men over
al die bevredigingen heen verlangt, zonder dat het lichaam een gebaar zou
weten om dit Verlangen tot rust te brengen en zonder dat het ook maar
enigszins mogelijk is een nieuwe liefkozing uit te vinden. Een onverzadig-
baar Verlangen, niet omdat het aan een oneindige honger beantwoordt,
maar omdat het niet op voedsel is gericht. Een verlangen zonder bevredi-
ging, dat juist hierdoor de andersheid van de Ander gewaar wordt. Het
situeert deze andersheid in de dimensie van hoogte en ideaal, die het in
het zijnde blootlegt" (12).

Het verlangen is gerichtheid op het andere, op het absoluut gcede,
schone, rechtvaardige, op oneindigheid en onsterfelijkheid. Kind van
Armoede en Succes zoals Plato in zijn `Symposium' schrijft (13). Tuesen
gebrokenheid en volheid gespannen. Het verlangen is niet in zijn gericht-
heid op het andere passief. Daarin is de tegenstelling met de behoefte,
die duidelijk actief is, toch niet gelegen. Levinas nogmaals: "Maar dat wil
niet zeggen dat het verlangen zich van handelingen onthoudt. Evenwel,
deze handelingen zijn noch vervulling, noch liefkozing, noch liturgie" (14).

Als de utopie beeld van verlangen genoemd kan worden, dan gaat het
hier inderdaad om een verlangen, dat gericht staat op een werkelijkheid,
die absoluut anders is dan de bestaande, namelijk een werkelijkheid waar-
van de andersheid, zoals Levinas verwoordde, gesitueerd is in de dimensie
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van hoogte en ideaal, die in het zijnde vervat ligt. Juist daarom, omdat
het ideaal, dat van de werkelijkheid te denken is, als mogelijkheid niet
alleen van het denken, maar ook als mogelijkheid in de werkelijkheid zelf
vervat ligt, wordt ook het handelen in de richting van dat ideaal zinvol
handelen, ook al zal het resultaat van dat handelen nooit vervulling van
het ideaal kunnen zijn.

Als verlangen is de utopie welhaast per definitie dubbelzinnig: onhaal-
baar, zonder nochtans zo onhaalbaar te zijn, dat het zetten van stappen
in de richting van het ideaal onzinnig zou zijn. Als uitdrukking van ver-
langen bedient de utopie zich ook welhaast noodzakelijkerwijs van het
spel. Immers is niet ook het spel een ontstijging aan de wereld van de
behoeftigheid? "Het spel", zo meent Plattel, "blijkt (...) niet op de verza-
diging van een `besoin' gericht. Een behoefte staat gespannen op iets; zij
wil haar eigen vernietiging, nl. verzadiging. Het is in die zin veel meer
een vrij-zijn, een eeuwig bevredigd zijn op grond waarvan er factische
bevrijding of verzadiging mogelijk is" (15).

Verbeelding, spel, verlangen: de utopie verenigt deze in zich. Lacroix
drukt dit aldus uit: "De verbeelding speelt met het verlangen" (16). Het
utopisch specifieke blijkt inderdaad te liggen in een eigen-aardige uit-
drukkingswijze: in haar speelse dubbelzinnigheid, haar als het ware opge-
legd door het verlangen naar de ideale werkelijkheid, die slechts door de
verbeelding kan worden gevat.

3. Het utopische geluk

Geluk als eindterm

We moeten ons nu bezighouden met de utopie als toekomst-verlangen. Als
beeld van verlangen is de utopie gerichtheid van een bestaande menselijke
samenleving op haar ideaal. Altijd en overal herkent men de gerichtheid
van de mens op een toekomst, die volmaakter is dan het heden. Bloch
schrijft daarover: "Dat morgen in het heden leeft, altijd wordt naar mor-
gen gevraagd. De gezichten, die zich wendden in de utopische richting,
waren weliswaar van tijd tot tijd verschillend, precies zoals datgene, wat
zij daarin ieder voor zich, van geval tot geval, meenden te zien. Daaren-
tegen is de richting (cursivering van Bloch, JG) hier overal aan elkaar
verwant, ja zelfs in haar verdekte doel dezelfde; deze verschijnt als het
enig onveranderlijke in de geschiedenis" (17).

Is de richting in wezen dezelfde, vereent het zoeken naar het ideaal
mensen van alle tijden en van alle plaatsen, - waar zij op gericht zijn,
waar zij naar zoeken lijkt daarentegen uiteen te lopen. Bloch vervolgt
dan ook: "Geluk, vrijheid, niet-vervreemding, gouden tijdperk, land waar
melk en honing vloeit, het eeuwig-vrouwelijke, trompetsignaal in de
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Fidelio en het Christusvormige van de opstandingsdag daarna: het zijn zo-
veel en zo verschillend waardevolle getuigen en beelden, evenwel alle op-
gesteld rondom datgene, wat voor zichzelf spreekt, terwijl het nog zwijgt"
(18).

Hoewel het riskant is het zwijgende, dat voor zichzelf apreekt, ter
sprake te brengen, zal hier toch een poging daartoe worden ondernomen.
A1 blijkt de vraag, waar het utopisch verlangen uiteindelijk op gericht is,
zoals uit het citaat van Bloch valt af te leiden, op verschillende manieren
te beantwoorden, toch lijkt één term, méér dan andere, op de voorgrond
te treden. Deze term is die van "geluk". Het is inderdaad mogelijk uto-
pieën te omschrijven als beelden van verlangen naar een werkelijkeid van
geluk. Dat geluk als eindterm genoemd kan worden heeft een zekere
grond.

Op de eerste plaats geven utopieën zelf aanleiding daartoe. Daarin
wordt geluk vaak vermeld als alomvattende eindterm. Plato wil met zijn
maatschappij-ontwerp "het grootst mogelijke geluk voor de hele bevolking
bereiken. Want in een maatschappij waar dat is gerealiseerd, dachten wij
de meeste kans te hebben het principe van rechtvaardigheid te vinden.
(...) Daarom zijn we nu bezig met het model van wat naar ons idee een
gelukkige maatschappij is en dat betekent dat we niet een kleine aparte
groep een gelukkig leven willen bezorgen, maar de hele bevolking" (19).
Ook More spreekt over het geluk als hoogste doel. Daarop is de ethiek
van de Utopieërs gericht, want daartoe is de mens uiteindelijk bestemd:
"de ziel is onsterfelijk en door Gods goedertierenheid tot geluk geboren"
(20). Dit geluk ligt in "het genot van de goede soort, dat de mens niet
onteert" (21) en in de deugd "als leven in overeenstemming met de
natuur" (22). Bij Bacon lezen wij, dat de aanwezigen op het Feest van de
Familie op het hoogtepunt van de feestceremonie gezamenlijk uitroepen:
"Gelukkig is het volk van Bensalem" (23). Deze voorbeelden staan voor
vele andere: utopieën stralen van geluk.

Op de tweede plaats is geluk als eindterm te noemen van de utopische
gerichtheid vanwege het feit, dat, zoals Lacroix meent eenvoudig te kun-
nen aantonen, "het verlangen naar geluk in de geschiedenis van de men-
sen het meest diepgaande en constante is geweest" (24). De aannemelijk-
heid van deze opvatting is gelegen in het feit, dat geluk te zien is als
het meest samenvattende begrip voor alles, wat mensen zich maar wensen
kunnen. Vander Kerken drukt dit in zijn boek `Mensen willen gelukkig
zijn' als volgt uit: "Wat reeds de meeste initiale kennis ons sterk laat
vermoeden is dat het geluk iets is dat de hele mena aangaat, en geen
aangelegenheid is die hem slechts raakt onder een of ander aspekt. Geluk
doet zich immers voar als een gevoel dat allea goed is (cursiveringen van
Vander Kerken, JG). Laten we bij uitzondering maar eens een geleerde
term gebruiken en zeggen dat de gelukservaring ons voorkomt als een
totaliteitaervaring (cursivering van Vander Kerken,JG)" (25). Geluk als
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totaliteitservaring is hetgeen mensen ten diepste verlangen. En juist dit
verlangen kenmerkt de mens op meest oorspronkelijke wijze. Bloch
schrijft hieromtrent: "De mens wil zijn geluk maken, dit woord ziet er
voorzeker zeer oud uit en het is ook zonder twijfel op geheel andere
wijze betrouwbaar dan het geklets over de eeuwige roofdierendrift" (26).

De onbepaaldheid van het geluksbegrip

Is het inderdaad mogelijk vanuit sociaal-ethisch perspectief het menselijk
verlangen naar geluk het meest diepgaande en constante verlangen in de
geschiedenis te noemen, aangeven wat onder geluk verstaan dient te
worden levert problemen op. Vander Kerken: "Nu is in zekere zin een
totaliteitsmoment altijd iets eenvoudigs. Dit wegens zijn onverdeeldheid.
Maar die onverdeeldheid maakt nu een analyse van het geluk weer niet zo
gemakkelijk" (27). Ook Bloch geeft dit probleem aan: "Maar vraagt men:
welk geluk en waarvoor, dan beginnen juist hier telkens de vragen en
finesses" (28). Een studie als deze kan evenwel niet heen om de vraag,
wat het utopisch geluk zou kunnen inhouden. Daar blijkt wel iets over te
zeggen. Maar wat daarover is op te merken, moet wel gezien worden
tegen het licht van de onmogelijkheid geluk als zodanig in woorden te
vatten. De onbepaaldheid en onbepaalbaarheid van het geluksbegrip blijken
de utopie juist als uitdrukking van verlangen te bestempelen. De aard van
het geluksbegrip lijkt zo ook de aard van de utopie zelf te bepalen.

In dit verband is het verhelderend de gedachtengang van Kant te vol-
gen, wanneer hij in `Grundlegung der Metaphysik der Sitten' zijn ethiek
in verband brengt met wat hij noemt `gelukzaligheid'. Nadat hij eerst een
onderscheid heeft gemaakt tussen hypothetische en categorische impera-
tieven, - waarbij onder de eerste die handelingen geboden worden, welke
een of ander doel dinen en hun waarde daaraan ontlenen, en onder de
tweede die, welke niet gericht zijn op een bepaald doel en hun waarde in
zichzelf bezitten - stelt Kant, dat het in geval van geluk gaat om een
hypothetische imperatief. Deze is van assertorische aard, Daarmee bedoelt
hij dit. Men kan, zo meent Kant, van de zekere vooronderstelling uitgaan,
dat geluk(zaligheid) een doelstelling is, die wezenlijk bij de mens hoort.
De imperatief, die de noodzakelijkheid van een bepaalde handeling als
middel ter bevordering van geluk voorstelt, is om die reden dan ook
assertorisch te noemen: zij geldt geen onzeker of mogelijk doel. Evenwel
blijft deze imperatief, dit handelingsvoorschrift, toch hypothetisch: de
handeling die erdoor wordt voorgeschreven zou ook een ander doel kun-
nen dienen. Het probleem is namelijk, zo stelt Kant, "dat het begrip van
de gelukzaligheid zo onbepaald is, dat, ofschoon ieder mens deze wenst te
bereiken, hij toch nooit zeker en in eenstemmigheid met zichzelf zeggen
kan, wat hij eigenlijk wenst en wil" (29). De oorzaak daarvan is, zo ver-
volgt Kant, dat van de ene kant mensen niet anders hebben dan hun
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ervaring op grond waarvan zij elementen, die tot het geluk behoren als
zodanig kunnen benoemen, maar dat van de andere kant om tot een idee
van gelukzaligheid te komen een maximum aan welbevinden in heden en
toekomst vereist is. "1Vu is het onmogelijk, dat het wezen met het meeste
inzicht, dat tegelijk alles vermogend is, maar toch eindig, zichzelf een
bepaald begrip kan vormen van wat het hier eigenlijk wil" (30). Rijkdom,
kennis, een lang leven, gezondheid: het zijn mogelijke elementen van
geluk, maar zij voeren niet per se tot geluk. "Kortom, hij (de mens, JG)
is niet in staat, volgens een bepaald principe te bepalen, wat hem waar-
achtig gelukkig zou maken, omdat daartoe alwetendheid vereist is" (31).
Wel kan men zich in zijn handelen richten naar bepaalde ervaringsgege-
vens, waaruit men kan afleiden, op welke wijze geluk over het algemeen
het meest bevorderd wordt, zoals bijvoorbeeld door dieet, spaarzaamheid,
hoffelijkheid, terughoudendheid. De rede heeft op dit terrein niets dwin-
gends te gebieden, slechts aan te raden, "aangezien gelukzaligheid niet
een ideaal van de rede, maar van de verbeeldingskracht is" (32). Het is in
dit verband boeiend te zien, dat ook reeds de inwonera van More's
`Utopia' in deze richting dachten: "Zij zullen nl. over het geluk nooit
definitieve uitspraken doen, zonder met hun filosofie - die logisch redene-
rende te werk gaat - bepaalde grondgedachten van godsdienstige aard te
verbinden. De rede alléén is naar hun mening voor het onderzoek van het
ware geluk te gebrekkig toegerust" (33).

Geluk als zodanig blijkt onmogelijk te definiëren, voor zover het de
menselijke eindige bestaanswijze overstijgt, voor zover ook de menselijke
rede niet in staat is het geluk begripsmatig te vatten. Maar dat houdt
nog niet in, dat geluk niet als streefdoel gesteld zou kunnen worden. Al
is het alleen maar vanwege het feit, dat mensen in hun eindige leven wel
degelijk momenten van geluk ervaren. Het zijn deze momenten, die hun
verlangen naar het totale geluk, dat als zodanig onbereikbaar is, voortdu-
rend levend houden.

Vander Kerken stelt hierover het volgende. Geluk, zo zegt hij, houdt
verband met het feit, dat het menselijk leven zin heeft. Zin houdt ge-
richtheid, finaliteit in. De zin van het menselijk leven is de gerichtheid
op geestelijke volkomenheid. Vander Kerken vervolgt dan: "Aanvankelijk
echter bestaat deze slechts bij wijze van mogelijkheid, een mogelijkheid
die ingeschreven is in het wezen van de mena en zich manifesteert onder
de vorm van een verlangen (cursivering van Vander Kerken, JG): een
onbeperkt verlangen, een verlangen naar `alles'" (34). De algehele vervul-
ling van dat verlangen - dat is, zoals we reeds gezien hebben, eigen aan
het verlangen - is niet te bereiken binnen de perken van het tijdelijke
bestaan. Ondanks dit gegeven bestaat er wel zoiets als de gelukservaring:
"Intussen is de gelukservaring een feit - mensen hebben die ervaring-
terwijl de volkomen wezensvervulling slechts een perspectief blijft. Die
tegenstelling verklaart nu het zeer eigen karakter van het geluksgevoel.
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Het is een gevoel dat `alles goed is', dat bijgevolg `alles er is', ofschoon
dat in werkelijkheid nog niet zo is" (35). Menselijk geluk is steeds "een
geluk vol verlangen (cursivering van Vander Kerken, JG)" (36).

In soortgelijke bewoordingen apreekt ook Lacroix. Ook hij meent, dat
er in het menaelijk leven sprake ia van geluksmomenten, die men kan
zoeken en ala zodanig kan genieten. "De vergissing is", zo stelt hij ech-
ter, "dit relatieve gegeven te transponeren en er ieta abaoluuts van te
maken. Het ware geluk heeft een wel zeer andere betekenis: het behoort
de eeuwigheid toe en onderscheidt zich van het plezier van het ogenblik
en van de vreugde, die van de tijd is. Dat geluk is veeleer de totale be-
vrediging van alle menselijke neigingen, van alle verlangens en hun unifi-
catie, hun synthese, waarin geen enkele fundamentele contradictie meer
van kracht is" (37).

Utopie en geluk

Met Lacroix is inderdaad te stellen, dat de utopie, gericht op een tota-
liteit van zin te beschouwen is als "een representatie van dat uiteindelijke
doel, dat wordt nagestreefd door het verlangen" (38), en wel door het
verlangen naar geluk. Heeft hij hierbij vooral de politieke utopieën van
Roussesu, Saint-Simon, Marx en Fourier op het oog, het is zeker mogelijk
dit van gelding te verklaren voor de utopie als zodanig.

Ook Baumer wijst op het verband tussen utopie en geluk. "Alle uto-
pieën monden met iets van automatische zekerheid, ongeacht welke grada-
tiea van concrete ontevredenheid, tijdkritiek en maatschappelijke kritiek
haar ontwerpers tot schrijven drongen, in dat ene uit: de gelukzaligheid
als doelwit der beoogde sociale ordening" (39). En elders schrijft hij:
"Steeds opnieuw is hij (de utopie, JG) het droombeeld van een geluk
waarin gespletenheid en sterfelijkheid vergeten zijn" (40).

Het is van belang in dit verband op te merken, dat het geluk, dat
door de utopie wordt nagestreefd, niet op de eerste plaats het geluk van
het individu is, maar het geluk voor allen. De utopie schildert een geluk-
kige samenleving, waarin het geluk voor allen de voorwaarde is voor het
geluk van de enkeling. Dit geluk voor allen wordt bevorderd door een
juiste inrichting van de samenleving, waarin niemand bevoordeeld wordt
boven anderen. De utopische samenleving wordt dan ook gekenmerkt door
rechtvaardigheid, gelijkheid, broederachap en vrijheid. De utopie ziet
geluk niet, zoals Popper, als een private aangelegenheid, maar ontdekt
juist de menselijke samenleving als wezenlijke voorwaarde en onderdeel
van dit geluk. Geluk blijft daarmee in de termen van Schumacher een
divergent probleem: men kan verschillend denken over de invulling ervan,
alsook over de weg die daarnaar toe leidt. Dat is ook hetgeen Kant
scherp naar voren heeft gebracht. De utopie geeft telkenmale een nieuwe
invulling en wijst een nieuwe weg, die voor iedere tijd en voor iedere
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plaats anders is. Maar wat alle utopieën met elkaar gemeen hebben is, dat
zij uitdrukking zijn van het overal en altijd aanwezige verlangen van
mensen naar het totale, eindeloze geluk, dat als een telkens wijkende
horizont blijft wenken.

De utopie is, zoals Lacroix omschrijft, "het beeld van het imaginaire,
de realiteit van het surreële, een min of ineer geslaagde schildering van
dat scheppend grondbeginsel, dat in de mens als in de dingen aanwezig is"
(41). De utopie is de gerichtheid op het definitorisch onbepaalbare en
heeft daarom niets meer, maar ook niets minder dan de verbeelding om
zich van te bedienen; zij is de gerichtheid op het als zodanig niet vol-
ledig realiseerbare, maar doet in haar sociaal-ethische dimensie een duide-
lijk appèl op het scheppend vermogen van de mens er zoveel mogelijk
vorm aan te geven; zij is gerichtheid op het alomvattende, waarnaar
mensen slechts kunnen verlangen als naar hun uiteindelijke bestemming.
De utopie is daarbij werkelijk-onwerkelijk en onwerkelijk-werkelijk. Haar
gerichtheid geeft tegelijk reeds een deelname aan het geluk. `Onderweg'
gaat men reeds op in het geluk, juist daarin ligt haar specifieke aard: die
van speelse dubbelzinnigheid. Zoals Fink het spel beschrijft, zo is ook de
utopie te beschrijven: "een `oase' van gearriveerd geluk in de woestenij
van ons overige geluksstreven en tantalische zoeken" (42). Of anders ge-
zegd wat Vander Kerken als vermoeden uitspreekt, namelijk "dat spel en
geluk wel eens verband zouden kunnen houden met elkaar" (43), krijgt in
de utopische verbeelding bijzondere betekenis.

4. Apollo en Dionysos

Vrijheid en orde

Wat geluk voor mensen precies is, blijkt niet eenduidig te definiëren. De
utopie is de min of ineer geslaagde poging het menselijk geluk te ver-
beelden. Is het verlangen naar geluk in de geschiedenis invariant, asserto-
risch in de woorden van Kant, de verbeelding van het geluk, ofwel het
antwoord op de vraag, waarin het menselijk geluk gelegen is, is daarente-
gen variant te noemen. Bloch: "Invariant is enkel en alleen de intentie op
het utopische, deze is immers doorlopend herkenbaar door de geschiedenia
heen: maar zelfs deze invariantie wordt onmiddellijk variabel, wanneer zij
zich over haar eerste woord heen tot uitdrukking brengt, wanneer zij de
telkens historisch gevarieerde inhouden spreekt" (44).

Eén mogelijkheid om deze variatie in kaart te brengen is deze te be-
zien in het licht van het begrippenpaar: vrijheid en orde. Deze mogelijk-
heid, die in de literatuur over de utopie voortdurend terugkeert, zal hier
nader worden uitgewerkt. Waar het hierbij om gaat, is, dat de utopie op-
gevat kan worden als de verwoording van het inzicht, dat het menselijk
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geluk een zeer duidelijke samenhang vertoont met de vraag, of de samen-
leving gebaaeerd dient te zijn op het vrijheids- dan wel op het ordebe-
ginsel.

Bloch geeft zijn overzicht van de sociale utopieën dan ook als titel
mee: `Vrijheid en orde'. Deze onderecheiding wardt onder anderen ook
gehanteerd door Manuel en Manuel, Baumer, Plattel, Kofler. In dit ver-
band wordt dan vaak gesproken van een Apollinische en van een Diony-
sische tendens. Apollo staat hierbij voor de planmatige, collectivistische
orde, Dionysos voor de luetvolle, anarchistische vrijheid.

Het gebruik van het begrippenpaar `Apollinisch-Dionysisch' is terug te
voeren op Nietzsche, die in `Die Geburt der Tragbdie aus dem Geiste der
Musik' hiervan een uitwerking geeft in zijn analyse van de Griekse cul-
tuur. Zijn these komt erop neer, dat de Attische tragedie gezien kan
worden ala de paring aan elkaar van de tegengestelde menselijke aandrif-
ten, die zich uiten enerzijds in de beeldhouwkunst, die als Apollinisch, en
anderzijds in de beeldloze muziekkunat, die ala Dionysisch wordt aange-
merkt. Apollo, de god van de beeldende kunst, de god van het licht, die
met zijn schone schijn de innerlijke fantasiewereld beheerst, staat voor
het beginsel van de individualiteit (principium individuationis), dat orde
schept in de chaos: de orde van de maat, van de vrijheid van wilde aan-
doeningen, de orde van de ruat van het tot zichzelf gekomen individu.
Dionysos daarentegen is de god van de roea, die geen acht alaat op het
individu, ja zelfs dit tracht te vernietigen door het op te doen gaan in de
werkelijkheid van een mystiek eenheidsgevoel, van een verbond tussen
mens en mena alsook tuasen mens en natuur. Maar, zo roept Nietzsche als
het ware uit: "Apollo kon niet zonder Dionysos leven! Het `titanische' en
het `barbaarse' was tenslotte even noodzakelijk als het Apollinische!" (45).

De Griekse cultuurgeschiedenis laat zien, dat beide beginselen, die
voortdurend om de voorrang strijden, tenslotte toch niet buiten elkaar
kunnen en tot eenheid komen in het kunstwerk van de Attische tragedie.
In de Attische tragedie vindt de verzoening plaats tusaen de dionysische
beeldloze muziekkunst en eenheidsroes enerzijds en de Apollinische beel-
dende kunst en de individuele droomwereld anderzijds. Het Dionysische
koor ontlaadt zich in een Apollinische beeld-wereld. "Zo is dan werkelijk
de moeilijke verhouding tuasen het Apollinische en het Dionyaische in de
tragedie door een broederbond van beide godheden te symboliseren:
Dionysos apreekt de taal van Apollo, maar Apollo tenslotte de taal van
Dionysos: waarmee het hoogste doel der tragedie en van de kunst in het
algemeen bereikt is" (46).

Deze verzcening nu tusaen de Apollinische en Dionysische beginselen
die volgens Nietzsche tot stand gebracht worden in de Attische tragedie,
ziet Kofler speculatief verwezenlijkt in de utopie. De werkelijkheid, zo
betoogt hij in `Der asketische Eros', waarbinnen de utopie verschijnt, laat
juist de acheiding tussen beide beginselen zien. Ooit in samenhang met
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elkaar als de maatschappelijke grondslagen van het menaelijk samenleven
aanwezig, moet er wel een grote catastrofe hun beider eenheid vernietigd
hebben, met het gevolg, dat zij elkander vijandig geworden zijn en van
weldadige krachten veranderd zijn in krachten van vervreemding. "Uit het
Apollinische, dat het genot tot gelijkmatigheid dwong en helderheid was
toegedaan, ontstaat een beginsel van sombere arbeidsdwang; het
scheppend-genietende Dionysische, dat de naar koele orde tenderende
Apollinische neigingen meetrok in de stroom van het ongebondene en
bevruchtte, ontaarde in het genotzuchtig-eigenzuchtige, het anarchistische
en dronken-oorlogszuchtige" (47). Beide tendensen bestaan naast elkaar
voort en vinden in verschillende ideologische stromingen hun aanhangers.

De moraal, zo meent Kofler, is als niets anders te verstaan dan als het
produkt van de scheiding tussen het Apollinische en het Dionysische. Toen
zij nog in eenheid met elkaar verbonden waren, het Ik zich met het Gij
identificeerde, spel niet onderscheiden was van arbeid en arbeid niet van
spel, waren ook plichten en rechten niet van elkaar onderscheiden en dus
ethisch niet bepaalbaar: "Het identiek Apollinisch-Dionysische maakte een
bijzondere moraal overbodig" (48).

In de moderne burgerlijke maatschappij, die uit een maatschappij
bestaat van heersenden en beheersten, is deze moraal volgens Kofler met
name dwingend voor de laatste partij. De heersers moeten er wel rekening
mee houden, maar zij onderwerpen zich er niet aan. Door hun maatschap-
pelijke positie zijn juist zij in staat er een eigen moraal op na te houden,
die afgeleid is uit het Dionysische. De heersers staan niet onder de ar-
beidsdwang, waaronder de meerderheid van de bevolking noodzakelijker-
wijze gebukt gaat. Zij permitteren zich de luxe van het genotzuchtig-Dio-
nysische. Slechta enkele momenten in het leven, bijvoorbeeld met carna-
val, wordt het feest der gelijkheid van heren en knechten gevierd. Dit
feesten fungeert echter eerder als uitlaatklep voor opgelopen frustraties,
waardoor het dagelijks leven weer voor een tijd draaglijk wordt, dan als
anticipatie op te verwerkelijken gelijkheid. Als zodanig geldt wel de
utopie: "De antagonistische toestanden, waarin het Dionysische vijandig
staat ten opzichte van het Apollinische, provoceren het vurige verlangen
naar de hereniging van beide in een harmoniache orde, het utopische"
(49). Dit vurig verlangen naar herstel van de verbroken Apollinisch-Diony-
aische eenheid hebben alle grote utopisten met elkaar gemeen.

Evenwel, zo gaat Kofler verder, wordt de utopie gekenmerkt door een
tragiek van innerlijke tegenspraak. Deze bestaat volgens hem hierin, dat
de utopie in plaats van uitdrukking te zijn van een harmonie tussen het
Apollinische en het Dionysische meestal eenzijdig Dionyaisch is opge-
bouwd, terwijl zij tegelijkertijd wel zeer duidelijk inhoudelijk de sporen
draagt van het repressief Apollinische van de vervreemde toestand, waar-
binnen zij ontstaat.
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Gezien hetgeen in voorafgaande hoofdstukken van deze studie is opge-
merkt omtrent de verhouding tussen utopie en gegeven situatie, waarbin-
nen zij verschijnt, is deze karakterisering van Kofler van de utopie dat
deze getekend wordt door een tragische innerlijke tegenspraak, niet houd-
baar.

De utopie geeft geen schildering van een abstracte harmonie. Haar schil-
dering van harmonie biedt altijd een weerspiegeling van een concrete
werkelijkheid en draagt daarvan dan ook noodzakelijkerwijze de sporen.
Dit betekent welhaast per definitie, dat elke utopie een bepaald accent op
een van beide beginselen legt. Wat in de concrete situatie het meest
wordt gemist, wordt in de utopie juist het meest op de voorgrond
geplaatst.

In dit verband is het dan ook beter te apreken van accenten die de
utopie legt op ofwel het Apollinische of het Dionysische aspect, ofwel te
gewagen van tendensen. Zeker is de utopie, zoals Kofler atelt, te zien als
uitdrukking van het verlangen naar de harmonische eenheid van het Apol-
linische en Dionyaiache. Maar tegelijkertijd is zij uitdrukking van de tijd
en plaata, waarbinnen zij ontstaat en waarvan zij juiat de eenzijdigheden
wil blootleggen. Om die reden kan het niet anders dan dat ook de utopie
een zekere eenzijdigheid in haar beeld verraadt. Een citaat van Plattel,
dat tegelijk in termen van vrijheid het Apollinische en Dionysische ade-
quaat vertaalt, kan duidelijk maken waar het hier om gaat: "Dit onder-
scheid (tussen het Apollinische en Dionysische, JG) valt terug te voeren
op een tweevoudige ervaring van beklemming, die een vervreemdende
maatschappij oproepen kan. Een dergelijke samenleving kan allereerst als
een gevangenia overkomen. Men ervaart een gemis aan vrijheid van
(cureivering van Plattel, JG); men heeft de vrijheid van een gevangene.
Het lokkende beeld van een anarchistisch Dionysiache toekomst ontstaat.
Maar een samenleving in haar vervreemding kan ook als een grauwe
leegte overkomen. De mensen hebben geen binding met een dergelijke
maatschappij. Zij ervaren een gemis aan vrijleeid, tot (cursivering van
Plattel, JG) Met enige woordspeling kan gezegd worden, dat men de
gevangene van de vrijheid in de zin van vrijblijvendheid is. Het geordende
Apolliniach toekomstbeeld spreekt dan aan. Uiteindelijk zijn beide vormen
van beklemming twee keerzijden van dezelfde medaille" (50).

Een enlcele illustratie

Een enkele illustratie uit de geschiedenis van de utopie moge de onder-
scheiding tusaen de Apollinische en de Dionysische gerichtheid nader
onderbouwen.

In `Paradiese der Zukunft' schrijft Baumer: "Reeds in de Oudheid teke-
nen zich op de weg naar het geluk twee richtingen af. De ene is uitslui-
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tend op de `lustfabriek des persoons' gericht, zij is anarchistisch ingesteld
(...); de andere richting geeft aan wet en orde de voorkeur" (51). Tegen-
over elkaar stelt hij Diogenes en Plato. De eerste predikt de ongebonden
samenleving, waarin behoeftenbevrediging zonder schaamte mogelijk is; de
tweede gaat het om collectief geluk dat mogelijk gemaakt wordt door een
alles regelende staat. De tegenstelling is ook op te vatten als die tussen
Athene en Sparta: Athene het symbool van de democratisch vrije samen-
leving; Sparta van de ordelijke, collectivistisch geregelde staat. Athene is
de stad van Solon, die, zoals Plutarchus beschrijft, "geen herverdeling van
het land had doorgevoerd (...) of iedereen een strikt gelijke en uniforme
levensstijl had opgelegd" (52), terwijl Sparta wordt geregeerd door Lycur-
gus, die dat juist wel had gedaan.

Deze twee verschillende stadstaten komen model te staan voor twee
opponerende visies binnen het westerse denken over de juiste inrichting
van de samenleving. Manuel en Manuel: "Voor de Westeuropeanen gingen
de twee polaire constitutionele idealen van Athene en Sparta elkaar te-
gensprekende manieren van leven vertegenwoordigen, verschillende psy-
chologieën, opponerende visies op de optimale samenleving. (...) Christe-
lijke utopieën vanaf de Renaissance tot voorbij de Franse Revolutie waren
ofwel ascetisch en communistisch naar het beeld van Lycurgus' Sparta of
losjea democratiach en tolerant t.o.v. zingenot naar het beeld van Solons
Athene" (53).

Een duidelijk voorbeeld van de invloed van Sparta op het utopisch
denken biedt Plato's `Politeia'. Plato is een duidelijke tegenstander van de
Atheense democratie met haar dorst naar vrijheid. "Men streeft naar
medezeggenschap op elk terrein en naar een volledige nivellering waarbij
niet meer duidelijk is wie leiding geeft en wie leiding krijgt, en men
bewondert het soort leiders dat zich als ondergeschikten gedraagt" (54).
In zo'n samenleving wennen vaders zich eraan "zich te gedragen als hun
kinderen uit angst voor de kritiek van hun zoons, en omgekeerd meten de
zoons zich de vaderrol aan en verliezen alle respect en angst voor hun
ouders, alleen om zich maar vrij te kunnen noemen" (55). Zo zijn er vol-
gens Plato "nog meer van die kleinigheden. Een leraar is onder die
omstandigheden bang voor zijn leerlingen en praat ze naar de mond en
leerlingen zien op hun leraren neer. In het algemeen gedragen de
jongeren zich alsof zij de volwassenen zijn. Ze verzetten zich voortdu-
rend en willen alles beter weten. Oudere mensen proberen met een soort
joviale kameraadschappelijkheid zich aan te passen bij de jeugd en doen
alles om jong te lijken en vooral een ouderwetse of autoritaire indruk te
vermijden" (56). "Maar die vrijheid wordt in zo'n maatschappij wel op de
spits gedreven wanneer slavenarbeiders evenveel rechten krijgen als de
mensen die hen hebben gekocht en buitenlanders die zich in het land
vestigen op gelijke voet worden gesteld met de bevolking. En dan zou ik
nog bijna vergeten wat een omvang die vrijheid en gelijkheid in de rela-
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tie tusaen de seksen aanneemt" (57). Dit alles loopt uit op een eituatie,
waarin mensen geen enkel gezag meer erkennen, geen enkele wet en geen
enkele norm. "Zo slaat een overmaat aan vrijheid kennelijk juiat in een
overmaat aan onderdrukking om, zowel in het individu als in de maat-
achappij" (58), aangezien het ene uiterste het andere oproept. Deze
democratie leidt slechta tot een vorm van wrede dictatuur.

Voor Plato is slechta één constitutie de beste en dat is de aristocra-
tische, waarbij de macht berust bij de mensen met de meeate kwaliteiten.
Het is ook slechts het met deze constitutie overeenkomende type mens,
dat zijn geluk zoekt niet zozeer in het genot van de lichamelijke als wel
in het genot van de psychische bevrediging. "Ala de psyche in zijn geheel
zich dus maar toevertrouwt aan de leiding van het intellect en niet aan
innerlijke conflicten lijdt, dan is het resultaat dat de verschillende
psychische elementen in alle opzichten hun eigen taak verrichten en op
de juiste wijze functioneren en dus ook hun eigen soort genot verwerven,
het beste en zuiverste dat voor hen is weggelegd. (...) Hoe verder iets
afstaat van rationeel denken des te sterker zal het natuurlijk zo'n uit-
werking hebben (nl. zijn genot niet te vinden, JG) (...) Nu weten we dat
rationeel denken in verband staat met orde en evenwicht" (59).

Dat Plato het Apollinische beginsel was toegedaan, moge uit het
bovenstaande duidelijk naar voren zijn gekomen. Bceiend ia het om te
zien, hoe het Dionysische beginsel vorm kan krijgen. Daartoe moeten we
ons verplaatsen naar de abdij van Thélème, die door Rabelais beschreven
wordt in zijn boek `Gargantua'. Deze abdij, die door Gargantua ten
geschenke gegeven was aan een zekere broeder Jan vanwege zijn moedige
aandeel in de strijd van Gargantua tegen ene opstandige Picrochole,
bedoelde uitdrukkelijk tegengesteld te zijn aan alle andere abdijen, met
name waar het de orderegela betrof. Het werd een abdij zonder muren,
"want alle andere abdijen zijn trotsig ommuurd" (60), en "waar muren
zijn, voor en achter, daar is veel gemurmureer, afgunst en etiekem gekon-
kel over en weer" (61). Was het verder in kloostera gebruik om, wanneer
er een vrouw was binnengetreden, "eentje van het preutae en zedige slag
wel te verstaan, de plaatsen waar zij langs kwam te reinigen, (nu) werd
bealoten, dat wanneer in het nieuwe klooater een broeder of zuster bij
toeval binnenkwam, men alle plekken waar zij voorbij waren gekomen,
zorgvuldig zou schoonmaken" (62). Werd in alle kloosters allea "bij uren
gemeten, afgepaald en gereglementeerd" (63), in Thélème was geen klok of
zonnewijzer te vinden. "De grootate zottigheid ter wereld is, zich te
regelen naar het alaan van een klok, inplaata naar de ingeving van zijn
gezond verstand en overleg" (64).

Gingen in die dagen slechts vrouwen in het klooster, aan wie het een
of ander mankeerde, bealoten werd, "dat men in deze abdij de vrouwen
slechts dan zou toelaten, wanneer ze mooi waren, een lief karakter
hadden en in een goed vel staken, en van mannen alleen de knappe,
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schoon gevormde en recht geaarde" (65). Bepaald werd tevens, "dat de
mannen en vrouwen in de nieuwe orde de volle en algehele vrijheid zou-
den hebben om er uit te treden wanneer zij maar verkozen" (66) in plaats
van geprest te worden er hun hele leven in te blijven. Vrouwen en man-
nen bevonden zich trouwens tezamen in de ene abdij. Boven de poort was
hun enige orderegel ingegrift: `Doe wat U aanstaat'. En dat gebeurde in
Thélème dan ook met overgave: "Door deze vrijheid ontbrandde er tussen
hen een prijzenswaardige wedijver om datgene te doen, wat zij zagen dat
een hunner aangenaam was. Als een man of vrouw zei: `Laat ons drinken',
dronken allen. Als er een zei: `Laten we spelen', speelden allen; zei
iemand: `Laat ons stoeien in de wei', dan gingen allen naar buiten" (67).

Klassiek voorbeeld van het verschil tussen Apollinisch en Dionysisch
beginsel is ook wel gelegen in de vergelijking tusaen `Utopia' van More
en `Civitas Solis' van Campanella. Bloch schrijft daar het volgende over.
`Utopia', zo meent hij, is en blijft "het eerste nieuwere schilderstuk van
democratisch-communistische wensdromen" (68). Voor het eerst wordt hier
democratie in humane zin, dat wil zeggen in de zin van openlijke vrijheid
en tolerantie, verbonden met collectief beheer. "In onderscheid met de tot
dan toe gedroomde collectivismen van de beate staat is bij Thomas More
vrijheid aan het collectief toegeschreven, en echte, materieel-humane
democratie wordt de inhoud ervan" (69). "`Utopia' ie ver in het aards
ongewordene, in de richting van de menselijke vrijheid ontworpen - als
minimum aan arbeid en staat, als maximum aan vreugde" (70). Geheel
anders ziet volgens Bloch Campanella's `Civitas Solis' eruit: "In plaats van
het lied van de vrijheid, zoals bij More, klinkt nu het lied van de orde,
met heer en toezicht" (71). Hier is niet de utopie van de vrijheid, maar
die van de onpersoonlijke orde aan het werk, waarin het leven militair-
monarchisch de klok volgt. "Er verschijnt een staatsaocialisme, beter: een
papistisch socialisme, met veel byzantijns en astrologisch pathos in wezen.
Met het pathos van de juiste tájd, de juiste omstandágheden, de juiete
orde van alle mensen en dángen (cursivering van Bloch, JG); een bevelend
centrum vestigt orde klassenloos, doch extreem hiërarchisch" (72).

Deze tegenstelling tussen het model van More en dat van Campanella,
tussen de Dionysische vrijheid en de Apollinische orde, is, zo stelt Bloch,
in alle volgende utopieën herkenbaar. "Het liberaal-federatieve socialisme
(vanaf Robert Owen) heeft More tot voorvader, het centralistische (vanaf
Saint-Simon) staat in verbinding met Campanella, met breedlíggend, hoog-
gebouwd regiment, met de sociale utopie als strengheid en gedisponeerd
geluk" (73).

Ook in onze dagen blijft het mogelijk beide tendenaen te onderkennen.
Van de ene kant, zo merkt Plattel op, zijn te onderscheiden "diegenen die
de samenleving in de stemming van `vrijheid van de gevangene' beleven"
(74). Zij worden aangelokt door de Dionysische stroming van mensen als
Marcuse, Roszak, Reich. Hun parolen luiden: `poëzie in plaats van politiek'
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en `verbeelding aan de macht'. Daarnaast ataan diegenen, "die zich door
gemis aan maatschappelijk perspectief `de gevangene van de vrijheid' voe-
len" (75). Zij volgen meer de Apollinische lijn. Het gaat hier om de meer
politiek militante figuren met affiniteit tot de marxistische varianten van
de maatschappijkritiek.

Ook volgens Cox is de hedendaagse strijd tussen "mystieke en militan-
te figuren" niet nieuw (76). "Dergelijke verwijten en discussies om een
meer Dionyaische of Apollinische ommekeer speelden zich in min of ineer
gelijke vorm ook in het verleden af en met name nog in het recente ver-
leden tussen anarchistische suteurs als Proudhon, Bakcenin en Kropotkin
aan de ene kant en marxistische figuren als Marx, Engela en Lenin aan de
andere kant" (77). Evenwel, de grote utopieën in het verleden probeerden
de Apollinische en Dionysiache elementen te verenigen. Gezien het voor-
afgaande is hier aan toe te voegen, dat de grote utopieën dit inderdaad
probeerden, maar voor zover zij kind zijn van hun tijd, legden zij on-
tegenzeggelijk wel bepaalde accenten.

Voor Bloch is de tegenstelling tussen het Apollinisch en het Dionysisch
beginsel in het marxisme opgeheven: "Vrijheid en orde, harde tegenstellin-
gen in de abstracte utopieën, gaan zo in de materialistische dialectiek in
elkaar over, ataan elkaar bij. Concreet vrij-zijn is orde, ala die van zijn
eigen veld; concreet geordend-zijn is vrijheid, ala die van zijn enige in-
houd" (78).
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Hoofdstuk 7

Samenvatting

1. Inleiding

Aan het einde van deel I lijkt het goed een samenvatting te geven van
wat daarin omtrent de utopie naar voren is gebracht. Dit niet alleen om
dit deel af te sluiten, maar tevens ook om een opening te bieden naar het
tweede deel van deze studie, waarin een poging wordt ondernomen actuele
bewegingen van protest te doorlichten op hun utopisch gehalte.

Dit hoofdstuk geeft een opsomming van de kenmerken van de utopie,
die in het voorafgaande uitvoeriger beschreven zijn. Aan de hand van
deze opsomming zal dan in het volgende deel de bedoelde evaluatie
plaatsvinden.

2. Kenmerken van de utopie

De utopie, zo is in Hoofdstuk 1 gesteld, onttrekt zich aan scherpe defi-
niëring, vanwege het feit, dat het in geval van de utopie gaat om een
dubbelzinnig begrip, dat eerder analoog, via omschrijvingen te benaderen
is dan binnen eenduidige perken vast te leggen. In haar speelse dubbelzin-
nigheid onttrekt de utopie zich aan eenduidige begripsbepaling. Daarbij
treedt ook nog het feit op, dat de utopie sterk historiach bepaald is en
tevens een sociaal verschijnsel is, dat vanuit verschillende wetenschappe-
lijke optieken benaderd kan worden.

Dat wil echter nog niet zeggen, dat over de utopie slechts in vage
termen gesproken kan worden. De utopie heeft wel degelijk een aantal
eigenachappen ofwel kenmerken, die, tezamen benoemd, een beeld geven
van hetgeen onder `utopie' verstaan wordt. Deze kenmerken van de
utopie, die bij bestudering van dit fenomeen naar voren treden, vertonen
een grote verwevenheid met elkaar. Dat zal uit het voorafgaande reeds
duidelijk zijn geworden. Het betekent wel, dat er van zekere kunstmatig-
heid sprake zal zijn bij het kenmerken-overzicht, dat hier volgt. Wanneer
evenwel in het oog wordt gehouden, dat er met dit overzicht niets anders
bedoeld wordt dan om alle facetten nog eens afzonderlijk naar voren te
halen zonder het samenhangend geheel te vergeten, dan wordt genoemde
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kunstmatigheid weliswaar niet opgeheven, maar in ieder geval wel gere-
lativeerd.

De kenmerken, die zullen volgen, zijn die van de utopie in strikte zin.
Het is van belang dit hier op te merken in verband met het mogelijk on-
derscheid tussen `utopie' en `utopisch'. Bepaalde verschijnselen kunnen als
utopisch worden aangemerkt, wanneer zij een aantal, evenwel niet alle
kenmerken van de utopie vertonen. Van een utopie in strikte zin is apra-
ke, wanneer alle kenmerken min of ineer zichtbaar zijn. Dat in het laatste
geval sommige kenmerken scherper op de voorgrond treden dan andere,
wordt daarbij zeker niet uitgesloten.

Men kan hier op het gebied van de utopie het beat de definitiemethode
hanteren, die Wittgenstein als een `familiegelijkenis' karakteriseert. De
auteur gebruikt deze methode bij het definiëren van het spel in verband
met zijn taalspelen. Bij alle verschillende spelen is er aprake van over-
eenkomst in de vorm van gelijkenissen, zoals die ook bij families waar-
neembaar zijn. Gelaatstrekken, oogkleur, temperament etc. vormen "een
gecompliceerd netwerk van gelijkenissen", die leden van een familie on-
derscheiden van een andere (1). Niet ieder lid van één familie vertoont
alle eigenschappen, die deze familie karaktiseren. Maar de een vertoont
deze, een ander weer die kenmerken; de een in meerdere mate, de ander
in mindere. Maar ieder vertoont wel zoveel gelijkenissen, dat hij tot een
en dezelfde familie gerekend kan worden.

Ditzelfde geldt ook voor de utopie. De kenmerken, die hier volgen,
komen wel bij geen enkele utopie alle in zuivere vorm tegelijk voor. In
die zin bestaat er geen `zuivere' utopie. De ene utopie zal duidelijker dit
kenmerk of deze kenmerken laten zien, een andere utopie weer andere.
De utopie verdient haar naam door het voorkomen van voldoende ken-
merken op grond waarvan de conclusie gewettigd is, dat zij tot de
utopische `familie' van maatschappijkritische cultuurverschijnselen gere-
kend kan worden. Hoe meer kenmerken, des te zuiverder natuurlijk de
utopie.

a. Sociaal-ethiech

De utopie is uitdrukking van sociale ethiek, die op basis van de mense-
lijke contrastervaring tussen gegeven werkelijkheid en daarvan te denken
ideaal zoekt naar verheldering van die ervaring met het oog op formule-
ring van richtlijnen voor het menselijk handelen. Deze sociaal-ethische
dimensie van de utopie bepaalt haar rationaliteit als kwalitatieve, waarde-
rende benadering van de menselijke samenleving in haar hiatorische ont-
wikkeling.
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b. Kritisch

In de utopie vindt de confrontatie plaats tussen werkelijkheid en ideaal.
In deze confrontatie licht haar kritische functie op. Wijst de utopie het
bestaande af, dan is dat in het licht van wat zij als uiteindelijke zin
daarvan viseert. Negatieve tijdskritiek en positieve toekomstvisie zijn in
de utopie met elkaar verweven. Werkelijkheid en ideaal worden voortdu-
rend met elkaar in spanning gehouden, doordat zij zich relatief autonoom
ten opzichte van elkaar verhouden.

c. Inventief-transformerend

De utopie betekent een vruchtbare verwerking van de spanning tussen
werkelijkheid en ideaal, voor zover zij, op grond van haar ontdekking van
de werkelijkheid als mogelijkheid anders te zijn, een weg wijst vanuit de
gegeven werkelijkheid in de richting van het ideaal dat zich denken laat.
De utopie is een lateraal zoeken naar nieuwe wegen, die het bestaande
verbinden met een toekomst van zin. De utopie is uitdrukkelijk gericht op
verandering van het bestaande. Door de mogelijkheid van die verandering
te laten zien betekent zij een appèl op creatief handelen van mensen.
Daarin is haar transformerende werking gelegen.

d. Asymptotisch-richtinggevend

De utopie levert geen blauwdruk van een samenleving, die er morgen zou
kunnen zijn, als mensen dat alleen maar zouden willen. Zij is niet meer,
maar ook niet minder dan richtinggevend. Het uiteindelijk ideaal, dat zij
tegenover en in confrontatie met het bestaande stelt, verschuift als de
horizont. De utopie sluit de toekomst niet af, maar houdt deze voortdu-
rend open.

e. Holistiech

De utopie beziet de maatschappelijke werkelijkheid niet onder één of
slechts enkele deelaspecten, maar voortdurend als een samenhangend ge-
heel. De kritiek van de utopie is radicaal in die zin, dat zij de fundamen-
ten, waarop de bestaande samenleving rust, blootlegt en juist deze aan-
wijst als de oorzaak van het kwaad en lijden, dat mensen ervaren. Wan-
neer de utopie aanzet tot verandering, dan niet zozeer tot verandering
van een enkel aspect, maar tot verandering van het fundament, waarop de
verschillende aspecten rusten. Het geluk, dat door de utopie wordt nage-
streefd, betreft heel de mens en heel de samenleving.
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f. Speels-dubbelsinnig

De wijze, waarop de utopie te werk gaat, ia die van de speelee dubbelzin-
nigheid. Bij de utopie gaat het voortdurend om een heen-en-weer-bewe-
ging, om enerzijds-anderzijds, om niet-alleen-maar-ook. Zij is noch alleen
weerspiegeling van de beataande werkelijkheid, noch alleen achildering van
het ideaal; zij is beide tegelijkertijd. De utopie is werkelijk-onwerkelijk
en onwerkelijk-werkelijk. Haar kritiek betreft de eenzinnigheid van het
bestaande, die zij als zodanig laat uitkomen door deze te plaatsen in het
licht van een meerzinnige toekomst. De utopie speelt met ruimte en tijd,
zonder ruimteloos en tijdloos te worden. De utopie neemt speels afstand
van het bestaande om dit beter te kunnen doorgronden op zijn eigenlijke
waarde, alaook om van daaruit te kunnen bepalen, welke richting ingesla-
gen dient te worden om meer menselíjkheid te realiseren.

g. Het verlangen naar meneelijk geluk tot uitdrukking brengend

De utopie is te zien als uitdrukking van het verlangen van mensen naar
geluk. De impliciete geluksdrang, die met de ervaring van kwaad en lijden
gegeven is, brengt zij aan het licht en geeft zij richting. Terwijl de
utopie het menselijk geluk als uiteindelijk doel beoogt, legt zij getuigenis
af van het inzicht, dat dit geluk niet alleen behoort tot de afeer van de
aubjectieve beleving, maar ook afhankelijk is van de wijze, waarop
mensen hun samenleving inrichten. In haar sociaal-ethische dimensie legt
de utopie de nadruk op het verband tuasen inrichting van de samenleving
en het atreven naar geluk. De utopie heeft er `weet' van dat dit geluk ala
zodanig in zijn volheid niet kan worden bereikt. Het geluk onttrekt zich
aan volledige realiaering. Dit karakteriseert de utopie als uitdrukking van
verlangen, dat zich voedt met zijn eigen honger.

h. Zichtbaar ala beeld

Als uitdrukking van verlangen drukt de utopie zich beeldend uit. Het
beeld is de adequate expressie van het menselijk verlangen, voor zover en
aangezien juist het beeld vertoning is van hetgeen verlangd wordt zonder
de binding te verbreken met de werkelijkheid, die het verlangen oproept.
In het beeld treffen elkaar werkelijkheid en ideaal, eenzinnigheid en
meerzinnigheid, gebroken heden en `hele' toekomst. Het beeld verleent de
speelse dubbelzinnigheid van de utopie haar zichtbaarheid. Komt het uto-
pisch verlangen tot verschijning in een zichtbaar beeld, dan is eerst van
utopie in strikte zin sprake.
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3. Inhoud, vorm, uitdrukkingewijze

De kenmerken, die hierboven in kort bestek de revue zijn gepasseerd,
hebben betrekking op de utopie zowel wat inhoud, vorm en uitdrukkings-
wijze betreft. In het kader van dit samenvattende hoofdstuk verdient deze
onderscheiding nog enige aandacht.

Wat de inhoud betreft is in Hoofdstuk 1 bij de bepaling van waar het
in geval van de utopie om gaat gebruik gemaakt van de driedeling in
varianten, die Neususs heeft aangebracht met betrekking tot begrip en
verschijnen van de utopie. Neususs onderscheidde van elkaar: de utopie
ala een bepaald literair genre; de utopie als een voorwetenschappelijke
manier van denken; de utopie als kritische intentie. In deze studie is
gekozen voor de derde variant als uitgangspunt. De utopie werd op die
wijze inhoudelijk verkend als expressie van sociale ethiek, die zoekt naar
wegen, waarlangs het menselijk handelen dient te gaan om meer waarde
en meer zin daadwerkelijk te realiseren. De utopische kritiek, haar
inventiviteit met het oog op verandering van de bestaande maatschappij in
haar geheel in de richting van een nieuwe samenleving, die als een
werkelijkheid van geluk als horizont wijkt, wanneer je je er naartoe op
weg begeeft maar waarnaar het verlangen voortdurend blijft uitgaan,
maken de utopische intentie tot wat zij is: gerichtheid op een toekomst
van zin.

Wat de vorm betreft, geldt het volgende. De bovenvermelde kritisch-
ethische gerichtheid doortrekt heel wat cultuurverschijnselen. Zijn deze in
zekere zin als utopisch aan te merken, utopie in atrikte zin zijn ze daar-
mee nog niet. Van utopie in strikte zin is eerst sprake, wanneer de uto-
pische intentie een vorm aanneemt, die haar op meest eigenlijke wijze tot
uitdrukking brengt. Deze vorm is die van het beeld. Nu is het van belang
op te merken, dat deze beeldvorm niet samenvalt met één bepaalde ver-
schijningsvorm, bijvoorbeeld de literaire. De utopische beeldvorm kan op
verschillende manieren gestalte aannemen. Naast die van de ataatsroman is
hierbij te denken aan die van architectuur of film, maar ook is het moge-
lijk de utopie in strikte zin te ontdekken in een bepaalde actie van
mensen. Ook daarin kan de vorm van het utopische beeld ontdekt worden.
Deze verruiming van de mogelijkheid de utopie te ontdekken maakt het
omgekeerd mogelijk bepaalde historische tijdperken op bredere wijze te
evalueren op sociaal-ethisch gehalte.

Hiermede is ook reeds impliciet de utopische uitdrukkingaurijze aange-
geven. Daar, waar de utopische intentie vorm krijgt in beelden, is tegelijk
het specifiek utopische te ontdekken. Dat is gelegen in de wijze waarop
het beeld uitdrukking geeft aan de utopische intentie. Deze uitdrukkings-
wijze is die van de speelse dubbelzinnigheid. Wanneer met andere woorden
sociaal-ethische kritiek met betrekking tot het bestaande op apeels dub-
belzinnige wijze zichtbare vorm krijgt in een beeld, is te spreken van
utopie in strikte zin.



Deel II

Utopie en sociale bewegingen
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Hoofdstuk 8

De hedendaagse utopie

1. Inleiding

Het eerste deel van deze studie omtrent de utopie bevatte een poging het
utopisch eigene onder woorden te brengen. Dit bleek te bestaan in een op
specifieke wijze tot uitdrukking komende intentie de bestaande maat-
schappelijke werkelijkheid te transformeren in de richting van het ideaal,
dat daarvan te denken is. Juist door haar specifieke wijze van uitdrukking
onderscheídt de utopie zich van wetenschap en maatschappijkritiek in het
algemeen.

De onderliggende gedachte van het eerste deel - op aommige plaatsen
reeds geëxpliciteerd - was, dat de utopie van alle tijden is. Met telkens
andere woorden, in telkens andere beelden, afhankelijk van tijd en plaats,
hebben mensen uiting gegeven aan hun onvrede met het beataande en aan
hun verlangen naar een betere toekomst.

Als deze gedachte juist is, zal het ook mogelijk moeten zijn de utopie
te ontdekken in onze eigen tijd. In dit hoofdstuk zal een eerste verken-
ning plaatsvinden naar de hedendaagse utopie.

2. "L'utopie est mort, vive 1'utopie"

Kan de utopie ophouden te bestaan? Deze vraag vormt mede de aanzet tot
deze studie. Het antwoord erop hangt in sterke mate af van de manier,
waarop de utopie wordt opgevat.

Het eerste deel van dit proefschrift is uitgegaan van de voorkeur voor
de utopie-opvatting, zoals die in de derde variant van Neusiisa naar voren
komt, en waar de nadruk wordt gelegd op de kritische intentie. Evenwel
bleek het noodzakelijk het utopisch eigene nader te specificeren om niet
achter te blijven met een min of ineer lege formule, waarbij elke op ver-
andering van de maatschappij gerichte benadering utopisch genoemd zou
kunnen worden. Ontdekt werd, dat de utopische intentie haar eigenheid
ontleende aan de wijze, waarop zij tot uitdrukking wordt gebracht. Onder
generiek opzicht sociaal-ethisch van aard, werd de utopie specifiek
bepaald door de als speels dubbelzinnig gekarakteriseerde wijze, waarop



112

zij aan die sociale ethiek uitdrukking gaf. Dit impliceerde niet, dat de
utopie daarmee vormloos zou zijn geworden, maar wel, dat de mogelijk-
heid open kwam te staan haar te ontdekken in een veracheidenheid van
vormen.

In het licht van deze opvatting ia de vraag naar de al of niet aanwe-
zigheid van de utopie in een bepaald tijdagewricht zeker niet alleen maar
een formele kweatie, maar veeleer een peiling van de sociaal-ethische
dieptedimensie van die tijd. Hierbij geldt als uitgangspunt, dat de utopie
in haar apecifieke uitdrukkingswijze een uiterst belangwekkende expressie
vormt van het sociaal-ethische bewuatzijn van mensen, die de ervaring
van discrepantie tussen de hun gegeven maatschappelijke werkelijkheid en
hun ideaal, trachten te overbruggen.

De utopie wijst de mensheid op geheel eigen wijze de weg naar haar
eigenlijke bestemming. Hierbij gaat het om de meest fundamentele menae-
lijke waarden, die het bereik van wetenschap, politiek en economie te
boven gaan. De vraag naar de al of niet aanwezigheid van de utopie is
meteen de vraag naar de kwaliteit van het heden en van de toekomst.

In een van de twee aan de utopie gewijde `Kursbucher' wijst Jungk op
het belang van het utopische denken voor het voortbestaan van de menaheid,
omdat juist dit denken in ataat is radicaal nieuwe richtingen in te alaan
en op het apoor te komen van echte alternatieven, waar het de maatschap-
pelijke constellatie betreft: "Het is echter een voor het overleven van de
mensheid in een periode van zich ophopende criaes wel zeer bealiasende
vraag, af het utopische denken in staat is zich krachtiger dan tot nu toe
te ontwikkelen, aangezien in veel gevallen slechts radicaal omdenken en
geheel nieuwsoortige alternatieven een uitweg kunnen bieden uit de vaak
uitzichtsloos schijnende benarde situaties van de volgende decennia" (1).
Heeft de menselijke verbeelding, zo meent Jungk, zich de afgelopen honderd
jaar vooral gericht op wetenschap, techniek en economie, nu "wordt toe-
wending van de fantasie in de richting van de samenleving zelf noodzakelijk,
en wel met het doel het woekeren van gespecialiseerd onderzoek,
onbeteugelde induatrie en egoïatische economie af te remmen" (2). Het
utopisch denken dient op nieuwe wijze gemobiliseerd te worden. Weten-
schap, techniek en economie hebben de menaheid zeker vooruitgang ge-
bracht, maar tegelijk hebben zij het denken in termen van kwaliteit met
betrekking tot de inrichting van de op hun ontwikkelingen gebaseerde
samenleving zo niet onderdrukt, dan toch in hoge mate teruggedrongen.

Terugdringing van het utopisch denken betekent evenwel nog niet uit-
doving ervan. Het utopische denken kan gedurende een bepaalde periode
onder de oppervlakte leven om er op zeker moment doorheen te breken.
In `Die Krise des Wohlfahrtstaates und die Erschdpfung utopischer Ener-
gien' wijst Habermas erop, dat er in onze dagen in ieder geval geen sprake
van kan zijn, dat de utopische energie uitgeput is. Weliswaar is een einde
gekomen aan de bloeiperiode van een bepaald soort utopie, namelijk van die,
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welke geconcentreerd was rond de maatschappij als arbeidsmaatschappij,
maar daarmee is, volgens Habermas, de utopische dimensie zeker nog niet
uit het historisch en politiek bewustzijn verdwenen. "Wanneer de utopische
oasen uitdrogen, breidt zich een woestijn uit van banaliteit en radeloos-
heid" (3). Hooguit is van een accentverschuiving sprake, waar het de inhoud
van de utopie betreft: de hedendaagse utopie occupeert zich niet meer
zozeer met arbeid alswel met de menselijke communicatie.

Enkele jaren voor Habermas zijn bovengenoemde artikel schreef, duidde
ook Thoenes reeds op de herleving van de utopie: "L'utopie est mort, vive
1'utopie. Nog eerst gisteren schreef F.L. Polak zijn opus over de utopie als
klaagzang: De toekomst is verleden tijd. Op het ogenblik is ook die klacht
weer verleden tijd" (4). Dit citaat - waaraan de titel van deze paragraaf is
ontleend - is te lezen in zijn boek `Van wetenschap tot utopie; opatellen
voor overmorgen'. De titel van dit boek lijkt een bevestiging in te houden
van de wending, die door Jungk bepleit wordt, dat namelijk de menselijke
verbeelding zich uit de ban van wetenschap, techniek en economie zou
dienen los te maken en zich te richten op de samenleving zelf. De utopie
wordt herontdekt als legitieme benadering van maatschappelijke problemen
met het oog op verwezenlijking van doeleinden op lange termijn. De utopie,
meent Thoenes, is niet vijandig aan de wetenechap, maar legt er wel de
beperkingen van bloot. Anders dan de wetenschap is de utopie in staat te
experimenteren met de toekomst in alle subjectiviteit en vrijheid, zonder
nochtans te vervallen in wereldvreemdheid.

Opnieuw tot leven gekomen is de utopie, zo etelt Thoenes, overgegaan
in een nieuwe fase. Van origine religieus van karakter heeft de utopie
zich vooral in de achttiende en negentiende eeuw ontwikkeld als `weten-
schappelijke utopie'. Werd in de `religieuze utopie' het beeld van de nieuwe
samenleving gebaseerd op erkende religieuze waarden en de weg erheen
afhankelijk gesteld van de komst van de Messias, het samenlevingabeeld
van de `wetenschappelijke utopie' is gebaseerd op wetenschappelijke over-
wegingen en de weg erheen wordt mede gekend door wat men weet over
wetenschappelijke wetten van de ontwikkeling en de vooruitgang. Nadat
nu, zo vervolgt Thoenes, het ontwerpen van utopieën met uitzondering van
enkele anti-utopieën gedurende een halve eeuw heeft stil gelegen, heeft
zich tijdens de afgelopen decennia een nieuw soort utopie ontwikkeld: de
`humanistische utopie'. Anders dan de religieuze utopie vertrouwt deze
laatste op menselijk kunnen, waar het de realisering ervan betreft. Boven-
dien kent zij geen eindstation, maar alleen verwerkelijking van voortdurend
elkaar opvolgende fasen. Anders dan de wetenschappelijke benadering doet
de humanistische utopie geen beroep op een uiteindelijk determinisme of
een veronderstelde objectieve wetmatigheid, maar blijft zij denken binnen
de categorieën van experiment, subjectiviteit en vrijheíd.
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Uit het bovenstaande mogen twee inzichten duidelijk zijn geworden. Op
de eerste plaats het inzicht, dat onze tijd - maar dat geldt principieel
voor elke tijd - dringend behoefte heeft aan een utopische benadering
van de maatschappelijke werkelijkheid. Jungk, Habermas en Thoenes zijn
hier te zien als vertegenwoordigers van vele anderen, die de utopie be-
schouwen als een uiterst belangrijk instrument voor maatschappelijke ver-
andering in kwalitatieve zin. Of zij zich nu kleedt in religieus, weten-
schappelijk of humanistisch gewaad, de utopie ia bij uitstek in staat de
waarde van het bestaande te peilen. Het is juist de utopische verbeelding,
die de heeraende toestand fundamenteel andera kan denken, en wel meer
in overeenatemming met de uiteindelijke idealen. Misschien meer dan ooit
tevoren dient het utopische denken gemobilieeerd te worden, omdat mis-
schien meer dan ooit tevoren gezocht moet worden naar alternatieven
voor de toekomst. Dit mag niet alleen worden overgelaten aan de leiding
van wetenschap, techniek en.economie.

Op de tweede plaats is te wijzen op het inzicht, met name door Habermas
en Thcenes onder woorden gebracht, dat de utopie inderdaad tot herleving
gekomen is in onze dagen. Mocht de utopie al een tijdlang onzichtbaar
zijn geweeat of zich alechta hebben laten zien in de vorm van de anti-
utopie, nu is zij `terug van weggeweest'. De utopische energie is bij lange
na niet uitgebluat.

Hier doet zich evenwel een belangrijke vraag voor: op welke manier
breekt de utopische energie zich heden ten dage baan? Wat is haar eigen-
tijdae vormgeving? Dat zal nader onderzocht dienen te worden. Het ant-
woord op deze vraag hangt, zo is eerder gebleken, ten nauwate samen met
de opvatting over het verband tussen inhoud en vorm van de utopie.

Wie geneigd is inhoud en literaire vorm - in de eerste variant - sterk
aan elkaar te koppelen, zal de herleving van de utopie vooral zien in de
geachriften van hedendaagse auteurs, die zich wagen aan de beschrijving
van alternatieve toekomatbeelden. Het aantal hiervan ia evenwel nogal
beperkt te noemen. Een boeiend voorbeeld hiervan ia overigens in het
genoemde boek van Thoenes te vinden, waarin hij een model schetet van
de samenleving, die tot ontwikkeling zou kunnen komen, wanneer de tech-
nische en sociale middelen, die de huidige verzorgingsstaat ter beschikking
staan, in dienst zouden worden gesteld van doelstellingen op langere termijn,
die daarbinnen opgeld doen: het streven naar grotere politieke en econo-
mische eenheden met gelijktijdige ontwikkeling van een netwerk van kleinere
sociale, economische en culturele structuren, dat voldoende variatie biedt.
Te wijzen zou bovendien zijn op allerlei extrapolerende studies over toe-
komstige ontwikkelingen, toekomatontwerpen en scenario's vanuit ontwerp-
sociologie en dergelijke. Het utopische denken is zeker aanwezig te stellen
in vele vormen van hedendaags nieuw opgekomen en zich steeda meer
verbreidend toekomstdenken.
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Evenwel blijft het de vraag, of de utopie als zodanig in al deze ge-
schriften voldoende tot haar recht komt. Het getal van literaire utopieën,
die de specifieke utopische uitdrukkingswijze vertonen, namelijk speels
dubbelzinnig in de omgang met werkelijkheid en ideaal, lijkt toch erg
beperkt. Dit betekent overigens niet, dat de herleving van de utopie slechts
betrekkelijk zou zijn. Het kritische toekomstdenken kent inderdaad een
duidelijke opleving. Waar het evenwel gaat om de ontdekking van de utopie
als zodanig, lijkt de opvatting, zoals naar voren gekomen in de derde
variant, waarin inhoud en vorm van de utopie van elkaar losgekoppeld
zijn, meer soelaas te bieden. De ontformalisering van de utopie opent de
mogelijkheid een breed spectrum van cultuurverschijnselen te analyseren op
hun utopisch voorkomen. Daarbij wordt het van belang te achterhalen,
welke vormgeving de utopie in onze tijd bij voorkeur zoekt. Wanneer niet
één bepaalde vorm als de exclusief utopische wordt beschouwd, maar uit-
gegaan wordt van de mogelijkheid, dat de utopie zich kan manifesteren in
velerlei vormen, dan wordt de vraag interessant, of niet heden ten dage
de utopie tot verschijning komt in een vorm, die juiat onze tijd het meest
karakteriseert. De geschiedenis van het utopisch denken leert ons toch,
dat ieder tijdsbestek zich in de utopie weerspiegelt. Als de vorm tot het
einde van de negentiende eeuw vooral die was van de wetenschappelijke
toekomstroman, opgevolgd in onze eeuw door anti-utopische literatuur,
onze dagen laten een andere vormgeving zien. Er is meer dan voldoende
aanleiding gedurende de afgelopen decennia sociale protestbewegingen aan
te wijzen als vormgevend aan de hedendaagse utopie. In een mondige en
democratische samenleving is het streven naar een betere maatschappij,
dat het utopische elan voedt, een zaak van velen geworden. Voordat in de
komende bladzijden hetgeen hier nog als vermoeden wordt uitgeaproken,
nader zal worden onderbouwd, volgt hier een eerste verantwoording.

Het zijn vooral sociale bewegingen, die op wel zeer markante wijze
niet alleen het eigentijdse protest tegen de gang van zaken binnen de
samenleving in meest ruime zin naar voren brengen, maar ook blijk geven
van een zoektocht naar een maatschappelijk alternatief voor het bestaande.
Juíst deze combinatie van protest en positieve verbeelding van wat mogelijk
is, zou in de richting kunnen wijzen van een verwantschap tussen sociale
bewegingen en utopie. Daarmee wil overigens nog niet gezegd worden, dat
alle sociale bewegingen in alle uitingen ervan utopisch te noemen zijn.
Voldoende is reeds betoogd, dat niet elk protest tegen de maatschappelijke
orde en niet iedere verbeelding van een mogelijke toekomst zonder meer
utopisch zijn. Het eerste deel van deze studie heeft juist proberen te
laten zien, dat de utopie een bepaalde eigenheid bezit, een uitdrukkingswijze,
die haar specificeert ten opzichte van maatschappijkritiek in het algemeen.

De utopie vertoont een aantal kenmerken, die in onderlinge samenhang de
utopie maken tot wat zij is. Hier wordt slechts betoogd, dat sociale bewe-
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gingen kunnen dienen als kanaal, waar doorheen de utopiache energie in onze
dagen atroomt.

Een andere opmerking vooraf is nog noodzakelijk. Het is niet de be-
doeling in hetgeen volgen gaat de hedendaagse utopie in al haar facetten
te belichten. Daartoe zou een wel zeer uitvoerige atudie gemaakt moeten
worden niet alleen van alle sociale bewegingen, maar ook van allerlei andere
hedendaagse cultuurverschijnselen, zoals architectuur, beeldhouwkunst,
schilderkunst, literatuur, film en wat al niet meer (5). Waar het hier in
eerste instantie om gaat, is om aan te geven, dat er meer dan voldoende
grond bestaat voor de stelling, dat in onze dagen de utopische energie
zeker niet uitgeblust is, dat de utopie niet dood maar springlevend is. Een
analyse van sociale bewegingen moge daartoe het `bewijamateriaal' leveren.
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Hoofdstuk 9

Het utopische karakter van sociale bewegingen

1. Inleiding

Sociale bewegingen van protest zijn op zich geen nieuw verschijnsel. De
eeuwen door laten zij zich zien. Maar de veelheid ervan, alsook de vehe-
mentie van optreden maken de sociale bewegingen tot een welhaast nieuw
fenomeen binnen met name de westerse samenleving, vooral vanaf de
zestigerjaren.

In zijn boek `Sociale bewegingen; een systematische inleiding' karak-
teriseert Schreuder deze bewegingen als volgt: "de kern van de zaak ligt in
de omstandigheid dat er groepsvorming rond onbehagen plaatsvindt, dat
dit onbehagen in de groep een naam krijgt, dat men zich op grond daar-
van van de omgeving op de een of andere manier distantieert of ertegen
opponeert en dat men gaat handelen om het onbehagen weg te nemen.
Collectief ongenoegen, collectieve duiding, collectieve distantie, collectieve
therapie en dit alles buiten de normale institutionele kanalen om, dát zijn
de wezenselementen (...)" (1).

In dit hoofdstuk zal worden nagegaan, in hoeverre deze wezenselemen-
ten van sociale bewegingen te duiden zijn in termen van utopische
gerichtheid. Daartoe zal worden bekeken, in welke mate de kenmerken
van de utopie, zoals die in deel I van deze studie zijn ontwikkeld, van
toepassing zijn te verklaren op de sociale bewegingen.

2. Sociale bewegingen en utopieche kenmerken

a. Sociaal-ethisch

De sociaal-ethische dimensie kan bij de utopie en bij de sociale bewe-
gingen als aanwezig gesteld worden. In sociale bewegingen nemen waarden
een belangrijke plaats in. Sociale bewegingen zijn op te vatten als wegen
waarlangs mensen zich hernieuwd oriënteren op de uiteindelijke waarden,
waardoor zij zich zouden dienen te laten leiden bij de inrichting van hun
samenleving. Deze heroriëntatie vindt haar oorsprong in de ervaríng van
discrepantie tussen de gegeven werkelijkheid en het ideaal, dat mensen
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daarvan kunnen denken. Deze dimenaie valt bij bijna elke sociale bewe-
ging te onderkennen, of het nu gaat om de vredesbeweging, de vrouwen-
beweging, de milieubeweging, de spirituele beweging of de kraakbeweging,
om maar de meest in het oog springende te noemen. Zij alle leggen op de
een of andere manier getuigenis af van het inzicht, dat de gegeven maat-
schappelijke werkelijkheid kwalitatief gezien in scherp contrast staat met
het daarvan te denken ideaal.

Sociale bewegingen zijn op te vatten als groepavorming rond onbeha-
gen (Schreuder), dat opgeroepen wordt door onbeheersbaar lijkende ont-
wikkelingen binnen tal van gebieden. Thoenes daarover: "Men vreest grote
rampen en zcekt naar een maatachappijvorm, die daar rampvermijdings-
garanties tegenover kan stellen. Men vreest een ontregeling van de
natuur, die voor de mens biologisch fataal kan worden (...). Men vreest
evenzeer de vernietigingsmiddelen, die de mens geproduceerd heeft om
zijn medemens onder druk te houden, die politiek en militair geaproken
blijkbaar tot moeilijk controleerbare toestanden hebben geleid. In het
kader van de algemene technische ontwikkeling meent men dat (...) de
weaterae mena aan teveel uitdaging en innovatie is blootgeateld" (2). In de
verschillende eociale bewegingen krijgt deze vrees een naam. Het ia deze
vreea ook, die menaen opnieuw aan het denken gezet heeft over onze
toekomst. Juiat in deze vreea, in deze angst voor de toekomet bloeit tege-
lijk ook het verlangen op naar een toekomst die andera zal zijn.

Sociale bewegingen kunnen sociaal-ethisch genoemd worden, voor zover
zij hun uitgangspunt vinden in de lijdenaervaring, die teweeg wordt
gebracht door de inrichting van de samenleving en welke ervaring vele
gezichten kent. Deze ervaring is het ook, die mensen noopt tot heroriën-
tatie van belangrijke culturele waarden alsmede tot de ontwikkeling van
maatschappelijke alternatieven. Het onbehagen wordt niet alleen een naam
gegeven, maar men gaat, zoals Schreuder reeds aangaf, tevens handelen
om het onbehagen weg te nemen.

Verachillende auteurs wijzen op de waardenoriëntatie, die in sociale
bewegingen plaatsvindt in termen van cultuur. Hierbij dient het begrip
`cultuur' - om met Van Peursen te apreken - opgevat te worden als
"spanning tussen immanentie en transcendentie" (3). De mens gaat niet op
in de stroom van levenaprocessen, maar "duikt ook ateeda uit die natuur-
lijke stroom op om eigen natuur te beoordelen en om te vormen" (4). Het
betreft hier niet alleen de hogere, geestelijke functies van de mens, zoals
wetenschapsbeoefening, zedelijk oordeel, religieuze overtuiging, sociaal
beaef, burgerkunde. Ook de meer natuurlijke levenabehceften en levens-
driften, zo meent Van Peursen, vallen onder menselijke beoordeling, nor-
mering en omvorming. Te denken valt aan voeding, sekauele omgang,
ademhalen, agressief gedrag. "Zo is er in de menselijke geschiedenis
steeds de nieuwe dimensie van zedelijk oordeel, culturele omvorming,
drang tot vernieuwing (...). Deze spanning tussen transcendentie en imma-
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nentie (in onze termen tussen behoren te zijn en zijn, JG) vereist, tel-
kens opnieuw, een originele en spontane inzet van mensen en groepen"
(5). Van Peursen vervolgt dan: "De hedendaagse cultuur bevindt zich in
een snelle ontwikkeling en de moderne mens is zich daarvan bewust. Meer
dan vroeger is de mens van vandaag cultuurbewust. Dat is een gevoelig-
heid voor een kritische evaluatie (beoordeling) van de bestaande cultuur.
Zulk een evaluatie kan leiden tot een practische herstructurering van de
eigen cultuur" (6).

Zo nemen de auteurs Van der Loo, Snel en Van Steenbergen in hun
studie als uitgangspunt de huidige cultuurcrisis, waarbij zij in navolging
van auteurs als Capra, Offe en Cotgrove, sociale bewegingen plaatsen "in
het licht van een aantal fundamentele verschuivingen op het culturele
vlak, of zoals zij (Capra, Offe en Cotgrove zijn hiermee bedoeld, JG) het
noemen van een `paradigmatische verandering'" (7). Het begrip `paradigma-
tische verandering' is in dit verband boeiend. Het gaat sociale bewegingen
niet zomaar om verandering van randverschijnselen van de maatschappe-
lijke ontwikkelingen, maar juist om verandering van de fundamenten,
waarop die ontwikkelingen zijn gestoeld. Dat vraagt om een denken in
termen van een radicaal maatschappelijk alternatief, dat uitgaat van een
ander paradigma. Sociale bewegingen zetten in die zin de samenleving
kwalitatief op haar kop.

Ook Zijderveld wijst op het culturele aspect van sociale bewegingen.
De belangrijkste thema's van onze tijd, zo meent hij, liggen zeker niet
alleen op het terrein van economie en politiek, hoe belangrijk deze voor
ons leven ook mogen zijn: "Mensen namelijk handelen niet uitsluitend en
zelfs niet op de eerste plaats vanuit economische en politieke motieven.
Het gaat hen niet uitsluitend en niet in eerste instantie om materiële
welvaart en politieke macht - en dit wordt vooral duidelijk in die samen-
levingen waarin, anders dan bij ons, de welvaart en de macht schaarse
goederen zijn. Veel belangrijker dan menig journalist of wetenschappelijk
onderzoeker vermoedt, is het verlangen van mensen, hun mogelijkheden te
verwerkelijken op een wijze die zij gezamenlijk van belang achten. Met
andere woorden: het gaat hier om een verlangen in vrijheid een eigen
cultuur (cursiveringen van Zijderveld, JG) te kunnen ontplooien. Daarvoor
zijn natuurlijk de economie en de politiek onmisbaar, maar zij blijven
toch slechts middelen tot het doel: cultuur" (8). Bij sociale bewegingen
gaat het niet op de eerste plaats om het streven naar meer invloed op de
politieke en economische beslissingen, maar eerder om de culturele grond-
slag, waarop deze beslisaingen over het algemeen worden genomen. Deze
beslissingen zijn niet gebaseerd op wat mensen uiteindelijk ala waardevol
ervaren, eerder worden zij gestuurd door een rationaliteit, die in haar
eenzijdige gerichtheid op de kwantitatieve ontwikkeling van het bestaande
in irrationaliteit dreigt te verkeren.
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Uit onbehagen ontstaan, daarmee tegelijk door verlangen gedragen,
zijn sociale bewegingen gericht op de realiaering van fundamenteel mense-
lijke waarden. Zij willen de toekomst vanuit een ander paradigma gestalte
geven. Sociaal ethisch gezien zou zelfs te spreken zijn van een verplich-
ting de toekomst anders in te richten dan het heden. Thoenes wijst op
die plicht in de volgende bewoordingen: "De tijd dat elke dag genoeg had
aan zijn eigen kwaad, schijnt lang achter ona te liggen. Een wereldbevol-
king, die een omvang, het technisch prestatievermogen en de politieke en
economische vormgeving heeft als de onze, neemt op elk ogenblik beslis-
singen omtrent lange termijninvesteringen, die het lot van komende gene-
raties in belangrijke mate gaan bepalen. Als zelfs een klein land als
Nederland de IJsselmeerpolders aanlegt, de Delta bedijkt en overweegt de
grote rivieren recht te trekken, heeft het de plicht zich voor te stellen,
hoe men wil dat Nederland er in de komende tijden economisch, demogra-
fisch, sociaal en cultureel uit zal zien" (9). Sociale bewegingen lijken deze
plicht duidelijk serieus te nemen.

Samenvattend kan men stellen, dat sociale bewegingen gedragen lijken
te worden door een soortgelijke sociaal-ethische gerichtheid als ook de
utopie kenmerkt. Deze stelling bouwt voort op hetgeen Habermas in deze
over de betrekking tussen utopie en sociale bewegingen formuleerde. Vol-
gens hem hebben utopieën "een praktische funktie, voorzover zij sociale
bewegingen ale oriënteringen dienen (...). In deze samenhang dient het
utopisch beeldgebruik ertoe een precies begrip in te voeren, namelijk dat
van de menselijke waardigheid" (10). Ook Elias wijst op utopieën, die "als
drijfkrachten van sociale bewegingen een rol spelen, zonder dat ze
achriftelijk neergelegd zijn" (11).

Zeker, sociale bewegingen worden geïnspireerd door utopiache beelden
en oriënteren zich daarop. In die zin delen sociale bewegingen in de
sociale ethiek, die de utopieën kenmerkt. Het is evenwel exacter te zeg-
gen in het verband van deze studie, dat sociale bewegingen zelf utopisch
zijn, zelf op eigentijdse wijze de utopie vormgeven in eigentijdse beelden.

b. Kritisch

Sociale bewegingen zijn zeker ook kritisch te noemen: het bestaande
wordt afgewezen in het licht van hetgeen als uiteindelijke ideaalatelling
wordt geviseerd. In veel gevallen is deze kritiek radicaal te ncemen,
voorzover de maatschappelijke problemen worden herleid tot problemen,
die vastkleven aan de fundamentele structuur van de samenleving. Deze
zijn niet `piece-meal' aan te pakken binnen de kaders van het zichzelf
legitimerende politieke machtsspel. Dit soort problemen vraagt om een
fundamentele aanpak, waartoe de politiek zelf niet in staat is. Vandaar de
buiten-parlementaire opstelling van veel sociale bewegingen, vandaar dat
zij, zoals Schreuder opmerkte, opereren buiten de normale institutionele
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kanalen om. Zoals de kritiek van de utopie de distantie in acht neemt om
de bestaande werkelijkheid eerst goed te kunnen bezien, zo is ook te
spreken van kritische distantie, waar het de sociale bewegingen betreft.

Ten aanzien van het kritische kenmerk zijn evenwel onderscheidingen
met betrekking tot de opstelling van de verschillende sociale bewegingen
te maken. Sociale bewegingen geven zeker niet alle op gelijke wijze
uiting aan hun kritiek. Bovendien zijn binnen een en dezelfde beweging
vaak ook verschillende stromingen te onderkennen, waarbij verschillende
accenten gelegd worden. Zowel Schreuder als Van der Loo c.s. hanteren
ten aanzien van sociale bewegingen een bepaalde indeling, die in dit ver-
band van belang is en die wij hier als uitgangspunt zullen weergeven.
Sommige bewegingen vervatten hun kritiek in maatschappelijk-etructurele
termen: de maatschappij is fout gestructureerd, hetgeen leidt tot allerlei
wantoestanden; deze maatschappij dient in haar structuren te worden aan-
gepakt, met legale dan wel met illegale middelen, via parlementaire dan
wel buiten-parlementaire acties. Onder deze bewegingen kunnen begrepen
worden de kraakbeweging, delen van de vredesbeweging, van de milieu-
beweging en van de vrouwenbeweging. Ook de Rote Armee Fraktion, de
Rode Brigades en zich vandalistisch gedragende jeugdgroeperingen zijn
onder deze noemer te vatten.

Daarnaast zijn bewegingen te onderscheiden, die hun kritiek niet
zozeer verwoorden in maatschappelijk-structurele termen, maar eerder in
termen van mentaliteit van mensen zelf. Deze mentaliteit moet veranderd
worden, dan zal de wereld er vanzelf anders uit gaan zien. Hierbij valt te
denken aan delen van de vredesbeweging, van de milieubeweging en van
de vrouwenbeweging.

Vervolgens is te wijzen op bewegingen, die hun kritiek vorm geven
door zich af te wenden van de maatschappij die zij verwerpen en die hun
toevlucht zoeken in de ontwikkeling van het eigen spirituele Ik. Hieronder
is vooral de spirituele beweging te vatten.

Tenslotte valt gewag te maken van alternatieve gemeenschappen, die
zich eveneens uit de als ongeneeslijk bestempelde maatschappij terugtrek-
ken en op exemplarische wijze willen laten zien hoe het daadwerkelijk
anders kan. Deze gemeenschappen zijn vooral te signaleren in het verband
van de milieubeweging, van de spirituele beweging, maar ook van de
vrouwenbeweging.

Wanneer we nu op zoek zijn naar verwantechap tussen de kritiek van
sociale bewegingen en de kritiek van de utopie, dan zal het verschil in
opatelling van de sociale bewegingen, dat uit deze indeling naar voren
mag zijn gekomen, ook leiden tot nuanceringen in deze.

De kritiek van de utopie richtte zich op de inrichting van de samen-
leving. Tegenover het bestaande bracht de utopie een beeld tot verschij-
ning, dat als alternatief daarvoor dienst kon doen. De kritiek van de
utopie intendeerde op die manier de bestaande maatschappelijke werkelijk-
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heid te veranderen. Verwantschap tussen utopie en sociale bewegingen zal
op dit punt dan ook vooral gevonden worden in geval van die bewegingen,
die kritisch opereren binnen de maatschappelijke werkelijkheid met het
oog op daadwerkelijke verandering van die werkelijkheid in de richting
van een ideale samenleving. Hierbij valt onderscheid te maken tusaen be-
wegingen, die meer direct structureel gericht zijn en bewegingen, die
eerder pogen de mentaliteit van mensen om te vormen. Ten aanzien van
deze laatste is zeker te spreken van verwantschap met de utopie. Werkte
de utopie, zoals we gezien hebben, niet juiat aan mentaliteitsverandering?
Maar - en deze toevoeging is van belang - de mentaliteit van mensen
diende zo te veranderen, dat tranaformatie van de maatschappelijke
werkelijkheid daarvan het gevolg was. De intentie, gericht op een derge-
lijke transformatie kenmerkte de utopie in het bijzonder. Dit houdt in,
dat de utopie eerder verwantschap vertoont met de bewegingen van de
eerste en tweede soort en duidelijk minder met die van de derde. Maar
ook in geval van de alternatieve gemeenschappen zou van verwantschap
op dit punt geaproken kunnen worden, voorzover deze gemeenschappen in
hun voor-beeldkarakter een appèl dcen op het handelen van mensen in de
richting van het maatschappelijk ideaal.

Bij de omschrijving van de eigen aard van de utopische kritiek in deel
I is vooral ook aandacht gevraagd voor de verwevenheid van negativiteit
en positiviteit met elkaar en voor het vasthouden van de apanning tussen
werkelijkheid en ideaal. Wanneer van die omschrijving wordt uitgegaan,
zal verwantachap met de utopie wederom eerder gevonden worden bij
bewegingen van de eerste en tweede soort van bovenvgrmelde indeling en
zeer wel mogelijk ook in geval van de alternatieve gemeenschappen,
minder bij de spirituele bewegingen van de derde soort. Deze laatste
immers verwijderen zich van de maatschappelijke werkelijkheid zonder
daar een poaitief toekomstbeeld tegenover te stellen. Ook hier valt op te
merken, dat werken aan de mentaliteit van menaen een belangrijk instru-
ment betekent om uiteindelijk een andere samenleving te bewerkstelligen,
maar dat deze werkwijze alleen dan in overeenstemming met de utopie is
te zien, wanneer de maatschappelijke werkelijkheid als zodanig uitdrukke-
lijk betrokken wordt in die kritiek. Wanneer aprake is van louter negatie
in de vorm van afwending van de maatschappelijke werkelijkheid, kan van
utopie in ieder geval nauwelijks gewag worden gemaakt.

Maar ook ten aanzien van de bewegingen uit de eerste groep moeten
nadere onderscheidingen worden aangebracht. Accent op kritische nega-
tiviteit is niet alleen te signaleren in geval van die bewegingen, die zich
afwenden van de onverbeterlijke maatschappij, maar ook in geval van die
bewegingen, die, ofschoon blijvend binnen de maatschappelijke constella-
tie, deze vooral willen afbreken zonder daar een positief beeld tegenover
te kunnen of te willen stellen. Immers, daar waar de maatschappijkritiek
vooral de vorm aanneemt van destructiviteit - waar dus vooral opvalt,
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dat men in negativiteit blijft steken, zonder dat men laat zien in welke
richting gehandeld zou dienen te worden om het maatschappelijk alterna-
tief dichterbij te brengen - is van utopische kritiek nauwelijks sprake.
Wat dit betreft lijken de RAF, de Rode Brigades en andere soortgelijke
bewegingen, lijken ook vandalistische jeugdbewegingen nauwelijks utopisch
genoemd te kunnen worden. Van oorsprong zeker niet alleen negatief,
hebben deze bewegingen zich toch in sterk negativistische richting ont-
wikkeld en daarmee de spanning tussen ideaal en werkelijkheid, tussen
positiviteit en negativiteit, eigen aan de utopie, los gelaten. Ditzelfde
geldt, zij het in niet zo'n extreme mate ook voor delen van de kraak-
beweging, de vredesbeweging (denk aan BONK, de aanhangers van Burger-
lijke Ongehoorzaamheid en Non-Koëperatie), en de milieubeweging (denk
aan de radicale stroming binnen de Anti-Kernenergie-Beweging). Het
bewaren van het evenwicht tussen negativiteit en positiviteit, het volhou-
den van de spanning tussen werkelijkheid en ideaal blijkt geen eenvoudige
opgave te zijn. Toch bestaat de utopiejuist bij gratie daarvan.

Het zal met het oog op de bespreking van andere kenmerken duidelijk
zijn, dat het hierboven gemaakte onderscheid in soorten bewegingen ook
daar opgeld doet.

c. Inventief-transformerend

Van sociale bewegingen is zeker te stellen dat zij gericht zijn op
verandering. Voorzover het bestaande wordt afgewezen, zijn zij op zoek
naar transformatie daarvan. Evenwel, uit het bovenstaande kan gecon-
cludeerd worden, dat de sociale bewegingen niet alle een gelijksoortige
verandering nastreven. Sommige zijn meer gericht op verandering van
maatschappelijke atructuren, andere meer op verandering van mentaliteit
van mensen alleen. Daarnaast is de poging te signaleren temidden van het
feitelijk bestaande, dat afgewezen wordt, enclaves te creëren, die ten op-
zichte daarvan als anders, als alternatief zijn te bestempelen.

Wanneer van de utopie gesteld is, dat zij de neerslag is van de apeur-
tocht naar een maatschappelijk alternatief en dat zij verandering met
name nastreeft van de samenleving als gestructureerd geheel, dan zal de
verwantschap tussen utopie en sociale bewegingen zich vooral manifeste-
ren bij de eerst genoemde bewegingen. Daarbij valt het zeker niet te
ontkennen, dat de utopie gericht is op verandering van mentaliteit van
mensen, maar dan mcet dat verstaan worden in die zin, dat deze menta-
liteitsverandering wordt beoogd niet om wille van zichzelf, maar omwille
van verandering van de maatschappelijke werkelijkheid. De utopie zoekt
juist de mentaliteit van mensen te beïnvloeden, zodat zij, geïnspireerd
door het utopisch alternatiefbeeld, zelf op pad gaan om hun eigen maat-
schappelijke werkelijkheid in de richting daarvan te transformeren. De
utopie richt zich op de sociale dimensie van de mentaliteit van mensen.
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Zoala bij de bespreking van het kritisch kenmerk ook reeds werd opge-
merkt, is het zeker niet uitgesloten, dat het voorbeeld-karakter van
alternatieve gemeenschappen ook in die zin transformatieve werking heeft.
Evenwel lijkt het er in een aantal gevallen nogal eens op, dat deze maat-
schappij-verandering niet als zodanig wordt geïntendeerd.

Ook een andere onderscheiding zou nog aan te brengen zijn, namelijk
tussen bewegingen, die verandering van het bestaande nastreven in termen
van herstel van oude verbanden, omdat deze de fundamenteel menselijke
waarden meer dan in het heden het geval is, zouden hebben gewaarborgd,
en die bewegingen, welke eerder gericht zijn op de vormgeving van
nieuwe samenlevingaverbanden, waarin deze waarden meer dan tot nu toe
ooit het geval is geweeat, tot uitdrukking zouden komen. Ook al is ten
aanzien van de utopie te stellen, dat daarbij een trend te onderkennen
valt, die meer terug wil naar het verloren gegane paradijs dan vooruit
naar het nieuwe Jeruzalem - om maar in bijbelse beeldspraak te blijven
- toch is de utopie overwegend progressief, d.w.z. toekomstgericht te
noemen. Een voorbeeld van de eerste soort bewegingen zou te vinden zijn
binnen het kader van de milieubeweging, waar een nogal sterk romantisch
accent gelegd wordt op oorspronkelijke natuurlijkheid en natuurlijke
levenswijze, die zich niet verdragen met moderniaeringstendenaen binnen
de samenleving. Vredesbeweging, kraakbeweging, vrouwenbeweging zijn
daarentegen duidelijk progressiever van aard. De spirituele beweging
scoort in dit verband nogal laag. Van enige gerichtheid ofwel op herstel
van oude banden ofwel op de vestiging van een nieuwe toekomst ia
nauwelijks sprake. Eerder lijkt de spirituele beweging de beleving van het
hier en nu op de voorgrond te stellen. Transformatie van de beataande
werkelijkheid in maatschappelijke zin wordt niet of nauwelijks nage-
streefd.

d. Asymptotiech-richtinggevend

Het richtinggevend aspect is in het kader van sociale bewegingen stellig
te onderkennen, ook in asymptotische zin. Bij dit aspect handelt het om
de verwijzing naar een toekomst, die open blijft, als men zich er naar toe
op weg begeeft. Men ziet in, dat hetgeen men wil bereiken, als zodanig
wel niet bereikt kan worden, maar dat het wel alleszins de moeite waard
is te streven naar verwerkelijking daarvan, zover als dat mogelijk is. De
utopie geldt niet als een eindstation (Thoenes), maar wordt voorzover
verwezenlijkt, beschouwd als een tussenfase, waardoor de gestelde idealen
ala idealen wordt recht gedaan, en tegelijk, zoala Thoenes formuleert, de
garantie wordt geboden "om voor komende generaties de creativiteit en de
belangatelling voor de toekomst gaande te houden" (12).

Het ideaal van een wereld van vrede, van een wereld, waarin mens en
natuur in evenwichtige verhouding tot elkaar staan, waarin sprake ia van
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gelijkberechtiging van vrouwen en mannen, waarin materialiteit en spiri-
tualiteit elkaar wederzijds doordringen, waarin mensen hun autonomie in
transparante relaties kunnen beleven, deze idealen vormen de grondslag
van sociale bewegingen. Voorzover nu sociale bewegingen zich inderdaad
laten leiden door het inzicht, dat dergelijke idealen als zodanig niet reali-
seerbaar zijn, maar wel zo aanlokkelijk, dat blijvend naar wegen gezocht
dient te worden, om deze idealen toch dichterbij te brengen, zijn sociale
bewegingen asymptotisch-richtinggevend te noemen.

Het valt echter op, dat het volhouden van de spanning tussen ideaal
en werkelijkheid in veel gevallen niet lukt. Men laat zich vaak eerder
leiden door ongeduld dan door volhardend zoeken. De slogan uit de zesti-
ger, zeventiger jaren "Wij willen alles en wel onmiddellijk" lijkt binnen
bepaalde groeperingen van welhaast alle sociale bewegingen aangehangen
te worden. Vooral wordt het ongeduld zichtbaar in de kraakbeweging,
maar ook bij militante groepen binnen de vredesbeweging, de milieubewe-
ging, de vrouwenbeweging. De toekomst moet vandaag nog worden binnen-
gehaald en dan ook vastgehouden worden ten koste van zo niet alles dan
toch zeer veel. Hetzelfde is waarneembaar bij de spirituele beweging, zij
het op andere wijze. Ook daar stelt men zich, zoals reeds bij de bespre-
king van het vorige kenmerk is opgemerkt, niet zozeer een doel in de
toekomst, alawel wil men in het hier en nu de transformatie van de mens
bewerkstelligen. In dit verband lijken ook de alternatieve gemeenschappen
in overhaaste pogingen uiteindelijke idealen te willen realiseren. Vaak als
utopisch aangeduid vanwege hun duidelijk alternatief karakter, wijken
deze toch van de utopie af, omdat zij het asymptotisch karakter missen.
Een gerealiseerde utopie houdt op utopie te zijn. De utopie bedient zich
juist van het voortdurend verwijzende beeld. Elke poging tot volledige
realisatie doet aan het beeld-karakter van de utopie met haar speelse
dubbelzinnigheid afbreuk. Ten aanzien van de RAF en soortgelijke bewe-
gingen is zowel in verband met het hier behandelde utopische kenmerk
alsook met het vorige, niet veel meer te zeggen dan dat zij van de
gerichtheid op een open toekomst in dienst waarvan gezocht wordt naar
transformatie van het heden, niet of nauwelijks blijk geven. Het enige,
dat nog van belang schijnt te zijn, is de afbraak van het heden.

e. Holistisch

Hoewel de benaming van sociale bewegingen gemakkelijk tot de conclusie
zou kunnen leiden, dat het hierbij vooral gaat om one-iasue bewegingen,
is toch te stellen, dat in de meeste gevallen het holistische aspect, dat
ook de utopie kenmerkte, zeker niet ontbreekt.

De laatste decennia laten duidelijk zien, dat de holistische denkwijze
steeds meer veld wint. Steeds meer raakt men doordrongen van het feit,
dat de compartimentalisering van de werkelijkheid, die vooral voltrokken
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lijkt te worden binnen de wereld van wetenschap en techniek, uiteindelijk
geen recht doet aan de mensel~jke werkelijkheid zelf. In zijn artikel
`Inhoud en betekenis van een holistisch natuurbeeld' stelt Schroevers:
"Steeds meer mensen raken er van overtuigd, dat de inpassing van de
wetenschappelijke ervaring in het wel en wee van de wereld niet op een
goede manier gebeurt. De opsplitsing van de werkelijkheid, zo zeggen zij,
in beheerabare kleine partjes, waarvoor dan deskundigen bestaan, leidt er
toe, dat deze deskundigen zich altijd met de gevolgen van maatschappelijk
handelen bezig houden. Ze zijn per definitie `symptoombestrijders'. Daar-
mee onttrekken ze de oorzaak van ongerief aan het oog en legitimeren ze
een systeem dat gebleken is mens- en natuurvijandig te zijn. Dat is in
alle aspecten van ona bestaan te merken. In de kleine dingen des levens
zijn wetenschap en techniek ons zeer ter wille, maar in de grote proble-
men van de wereld zoals honger, bewapening en milieuafbraak laten ze
het lelijk afweten. Het dwingt ona er toe om eens naar de fundamenten
van onze wetenschap te zoeken. De toegenomen aandacht voor het
holisme is dan ook heel goed verklaarbaar" (13).

Wanneer we nu naar actuele sociale bewegingen kijken, dan is waar-
neembaar, dat het holisme, dat de utopie altijd heeft gekenmerkt, maar
met name in deze eeuw onder invloed van ontwikkelingen binnen weten-
schap en techniek min of ineer in verval is geraakt, opnieuw tot leven
gekomen is. De menselijke werkelijkheid is weliswaar opgebouwd uit
verschillende delen, maar deze vertonen onderling grote samenhang,
gefundeerd als zij zijn in een samenhangend grondpatroon. Vandaar ook,
dat de meeate sociale bewegingen niet alleen gericht zijn op een centraal
gestelde maatschappelijke problematiek, maar deze vaak zien als top van
een ijaberg. Vooral bewegingen, die verandering van de maatschappij
beogen, zoals de vredesbeweging, de milieubeweging, de vrouwenbeweging,
de kraakbeweging blijken, zij het vanuit een verschillende invalshoek,
onderling min of ineer nauwe banden te bezitten. Dit ia vaak ook daad-
werkelijk zichtbaar ingeval van bepaalde acties, waarbij vertegenwoordi-
gers van verachillende bewegingen elkaar treffen, bijvoorbeeld bij acties
of demonstraties tegen kernenergie en kernwapens. Soms valt het ook af
te lezen uit de naamgeving van een bepaalde groep, zoals bijvoorbeeld
`Vrouwen voor Vrede'. Ook de RAF kan holistiach genoemd worden: ook
zij wijst de samenleving ala geheel af.

f. Speele-dubbelzinnig

Het kenmerk van de speelse dubbelzinnigheid betrof vooral de wijze,
waarop de utopie haar maatschappijkritiek tot uitdrukking bracht. De
utopie was een spelend verbeelden, hoe de maatschappelijke werkelijkheid
ook anders zou kunnen zijn. Spelend híeld zij de spanning vast tussen de
gegeven werkelijkheid en het ideaal, dat daarvan te denken is. De utopie
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kende een eigen ruimte zonder zich overigens af te zonderen van de alle-
daagse ruimte, zij kende een eigen tijd zonder zich buiten de werkelijke
tijd te plaataen. Ten aanzien van sociale beweging is een dergelijke
speelse dubbelzinnigheid zeker ook bij tijd en wijle te onderkennen.
Vooral in acties en demonstraties komt deze speels dubbelzinnige uitdruk-
kingswijze af en toe naar voren. Tegelijk valt te constateren, dat het
vasthouden van deze uitdrukkingswijze niet eenvoudig is. Ook hier treedt
het eerder genoemde ongeduld vaak verstorend op. Het blijkt uiterst
moeilijk de klippen van de hardheid, die aan het bestaande verweten
wordt, zelf te omzeilen. De neiging de verandering van het bestaande na
te streven met behulp van middelen, die in feite alleen maar het bestaan-
de bevestigen (bijvoorbeeld geweld vs. geweld), blijkt vaak groter en
sterker te zijn dan deze verandering na te streven door een voortdurend
tot verbeelding brengen van het anders mogelijke, in alle meerzinnigheid
van dien.

Het ludieke karakter van sociale bewegingen wordt evenwel toch vaak
gesignaleerd. Vooral bij bewegingen, die tijdena de zestiger jaren optra-
den, zoala Provo, de Kabouters, de hippies, was dit karakter onmiakenbaar
aanwezig. Maar ook bij manifestaties van bewegingen uit later jaren is
iets soortgelijka waar te nemen. Hierbij valt vooral te denken aan demon-
straties van de vredeabeweging en aan acties van de milieubeweging. Op
vaak verrassende wijze blijkt hoe diepgaande kritiek op de maatachappe-
lijke werkelijkheid speels dubbelzinnig tot uitdrukking wordt gebracht.
Meer ernstig van aard - en dat betekent in dit geval: meer gevangen bin-
nen de starheid van de werkelijkheid - lijken uitingen van proteat van
kraakbeweging en vrouwenbeweging, om van radicale bewegingen, zoals de
RAF inaar niet te apreken. De spirituele beweging lijkt eveneens nauwe-
lijks speels te zijn. Men is over het algemeen zeer blij en vrolijk, maar
deze blijheid en vrolijkheid slaat weer door naar de andere kant. Men
voorapelt wel geluk, maar de wijze waarop deze verkregen moet worden is
weinig apeela. Bovendien is juist van apelen met de maatachappelijke
werkelijkheid helemaal geen sprake; men speelt slechts met zichzelf. Ten
aanzien van de alternatieve gemeenschappen zou geateld kunnen worden,
dat ook deze zich eerder laten leiden door de ernst, die hun opgelegd
wordt door de ondubbelzinnigheid van hun poging het gestelde ideaal hier
en nu reeds te realiaeren. Het ontbreekt hen aan de apeelaheid, die juiat
verankerd ligt in de beleving van de afstand, die het ideaal van de
werkelijkheid scheidt, al is die afstand slechta relatief.

g. Het verlangen naar meneelijk geluk tot uitdrukking brengend

Sociale bewegingen als bewegingen van protest lijken de beataande samen-
leving te willen wijzen op de beperkingen, die zij mensen oplegt in hun
atreven naar geluk. Of, om het anders te zeggen, het proteat, dat van
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sociale bewegingen uitgaat is op te vatten als gericht tegen de feitelijke
inrichting van de maatachappelijke werkelijkheid, omdat en voorzover deze
het streven naar menselijk geluk in de weg staat. Zij geven uiting aan de
ervaring van kwaad en lijden, en daarmee tegelijkertijd aan het verlan-
gen, dat in die ervaring geïmpliceerd is, om dat kwaad en dat lijden zo-
veel mogelijk op te heffen. Dit gaat voor de meeste bewegingen, zo niet
voor alle genoemde bewegingen op. Msar ook hier geldt weer: niet op
dezelfde wijze. En daarmee ook: niet alle op de wijze, waarop de utopie
dit doet.

Bij de utopie gaat het erom, dat het streven naar geluk geplaatst dient
te worden in het licht van de sociale ethiek, die behalve voor de subjec-
tieve dimensie ook en vooral oog heeft voor de maatschappelíjke dimensie
van het menselijk geluk. De sociale ethiek legt het verband tussen menae-
lijk geluk en de wijze, waarop de samenleving is ingericht. De utopie laat
zich door die ethiek leiden.

Verwantschap tussen sociale bewegingen en utopie ie aanwezig, waar
sociale bewegingen uitdrukking zijn van menselijk verlangen naar geluk in
termen van maatschappelijke bepaaldheid van dat geluk. Tegelijkertijd zal
het streven naar geluk in deze zin zich ook dienen te weerspiegelen in
dat atreven zelf. Met andere woorden op weg naar het geluk mcet iets
van dat geluk reeds zichtbaar zijn.

Wanneer de sociale dimensie van het menaelijke geluk in aanmerking
wordt genomen dan kan men opmerken, dat overeenkomat met de utopie
het meest aanwezig is bij die bewegingen, die zich maatschappijkritisch
opetellen en het minat bij die, welke vooral en alleen oog hebben voor
verandering van mentaliteit, geïsoleerd van de maatschappelijke werkelijk-
heid, of voor ontwikkeling van het eigen spirituele Ik. Ook de radicale
maatschappijkritische bewegingen als de RAF vallen hier af vanwege het
feit, dat zij - mochten zij het geluk van mensen al nastreven - in ieder
geval in hun acties er nauwelijks blijk van geven het reeds gerealiseerde
geluk van mensen te respecteren.

h. Zichtbaar ale beeld

Kenmerk van de utopie in strikte zin was, dat zij zich uitdrukte in een
beeld. Juiat het beeld was in staat de speelse dubbelzinnigheid van de
utopie tot uitdrukking te brengen en vast te houden, waarin werkelijkheid
en ideaal, eenzinnigheid en meerzinnigheid, heden en toekomat, elkaar
konden treffen. Het beeld is de adequate expressie gencemd van het
menselijk verlangen naar geluk. Het beeld maakt de inhoud, datgene wat
het verbeeldt, op een speels dubelzinnige wijze zichtbaar. De beeldende
uitdrukking is de specifieke uitdrukkingswijze, waarvan de utopie zich
bedient bij de vormgeving van haar inhoud.

Voorzover nu sociale bewegingen intentioneel gericht zijn op een toe-
komst van zin en daarmee utopisch genoemd kunnen worden, is het ook
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zeer wel mogelijk, dat deze intentie de vorm aanneemt van een utopisch
beeld. In geval van sociale bewegingen is evenwel deze vormgeving
dermate specifiek te noemen, dat daaraan een apart hoofdstuk gewijd zal
worden.

3. Conclusie

Wanneer sociale bewegingen worden onderzocht op de aanwezigheid van
utopische kenmerken, dan blijkt bij een eerste kennismaking een dergelijk
onderzoek positief uit te vallen. Als conclusie van dit hoofdstuk kan
inderdaad gesteld worden, dat vele sociale bewegingen verwantschap ver-
tonen met de utopie.

Deze verwantschap is op de eerste plaats te onderkennen in de
sociaal-ethische dimensie van sociale bewegingen.

Op de tweede plaats vertoont de wijze, waarop sociale bewegingen aan
de sociaal-ethiache dimensie uitdrukking geven, overeenkomst met de
uitdrukkingswijze, die de utopie specificeerde ten opzichte van maatschap-
pijkritiek in het algemeen.

Beide elementen tezamen maken sociale bewegingen tot utopische
bewegingen. Hier moet evenwel onmiddellijk een restrictie aan worden
verbonden. Het voorafgaande heeft namelijk ook laten zien, dat een zeker
onderscheid te maken is tussen bewegingen, die méér en bewegingen, die
minder utopisch genoemd kunnen worden, zoals ook nog verschillende
accenten te bespeuren vallen binnen één en dezelfde beweging. Ook daar-
binnen kan van verachillende stromingen sprake zijn. Bij dit onderscheid
was de vraag van groot belang, in hoeverre de maatachappelijke werke-
lijkheid als voorwerp van verandering werd gezien. Hoe sterker de bewe-
gingen zich maatachappijkritisch opstellen, hoe meer zij in aanmerking
komen voor het predikaat `utopisch'. Waaraan dan onmiddellijk moet
worden toegevoegd, dat niet alleen gekeken mag worden naar de graad
van maatschappijkritiek, maar tevens naar de wijze, waarop deze tot uit-
drukking wordt gebracht. Want ook hier geldt: hoe meer de maatschappij-
kritiek van sociale bewegingen op speels dubbelzinnige wijze tot uitdruk-
king wordt gebracht, des te eerder kan van utopische bewegingen geapro-
ken worden.

In dit hoofdstuk werd vooral vanuit de kenmerken van de utopie naar
de hedendaagse sociale bewegingen gekeken. Het was een voorlopige
verkenning, die min of ineer van buitenaf gebeurde. Het volgende hoofd-
stuk zal zich bezighouden met de concrete vormgeving van de sociale
bewegingen. Het zal meer een blik zijn van binnenuit. Daarbij geldt
vooral de vraag of de kritische intentie op speels dubbelzinnige wijze
vorm gegeven wordt, met andere woorden of de kritiek beeldende gestalte
krijgt, zodat van utopie in strikte zin gesproken kan worden.
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Hoofdstuk 10

Sociale bewegingen en het utopische beeld

1. Inleiding

Het vorige hoofdstuk eindigde met de conclusie, dat sociale bewegingen in
meerdere of mindere mate utopische gerichtheid vertonen. De vraag, die
in dit hoofdetuk aan de orde zal worden geateld is, of en op welke wijze
het utopische beeld binnen deze bewegingen tot verachijning komt. De
utopische intentie krijgt immers in de utopie zelf, dat wil zeggen, in het
utopische beeld, het meest uitdrukkelijk gestalte.

Bij de apeurtocht naar het utopische beeld binnen sociale bewegingen
verdienen twee aspecten bijzondere aandacht: het groepsaspect en het
handelingsaspect van sociale bewegingen. Als de utopie in strikte zin in
het kader van sociale bewegingen tot verachijning komt, dan is dat in een
vorm, die bepaald wordt door beide aspecten.

2. Het groepsaspect

Het proteat tegen de gang van zaken binnen de maatschappij blijkt geen
zaak meer te zijn van alechts enkele verlichte geesten. Vooral vanaf de
jaren zeatig wordt dit protest breeduit en openlijk gedemonstreerd door
grote groepen van mensen. Dat de toekomat op het spel staat, is zeker
niet alleen meer de zorg te noemen van wetenschappers. De laatate
decennia laten juist zien, dat "de waarheid omtrent onze toekomst", zoals
Hoefnagels formuleert in `De toekomst ataat op het spel' (1~, langzamer-
hand tot het publieke bewuatzijn ia doorgedrongen. Onder brede lagen van
de bevolking is een steeds veelsoortiger wordende beweging op gang
gekomen, die openlijk protest laat horen tegen bedreigende ontwikkelingen
op nationaal en mondiaal nivesu. De inrichting van de toekomst wordt
niet meer alleen toevertrouwd aan wetenschappers en politici. Steeds meer
mensen raken doordrongen van het feit, dat hun eigen stem gehoord dient
te worden, waar het de vormgeving aan de toekomst van henzelf, van hun
kinderen en hun kleinkinderen betreft. Hoe langer hoe meer wordt name-
lijk steeds breder voelbaar, dat de rationaliteit van wetenschap en tech-
niek een zekere eenzijdigheid vertoont, die uiteindelijk een catastrofe tot
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gevolg zou kunnen hebben. Gevangen binnen hun eigen machtsapel lijken
ook politicí niet of nauwelijks meer in staat het tij te keren.

Zag Mannheim in de dertiger jaren reeds een duidelijke ontwikkeling
van wat hij "het principe van de fundamentele democratisering" (2) noem-
de, dit principe lijkt zich vooral na de Tweede Wereldoorlog nog krachti-
ger door te zetten. Mannheims constatering, dat "een groeiend aantal
sociale groepen streeft naar een aandeel in sociale en politieke controle
en eist dat hun belangen worden vertegenwoordigd" (3), lijkt in hoge
mate van toepassing op de afgelopen decennia. Het kennismonopolie, dat
berustte bij een kleine elite van politici en economische leiders en dat
ondersteund werd door een machtig bureaucratisch apparaat, brokkelt
steeds verder af. Kennis omtrent politieke en economische ontwikkelingen
wordt breder gemeengoed binnen de samenleving. Maar ook `kennis'
omtrent de uiteindelijke menselijke waarden, die in de samenleving
gestalte zouden behoren te krijgen, wint gaandeweg terrein. Niet alleen
zijn mensen geïnteresseerd geraakt in politiek en economie, maar ook -
en zoals we Zijderveld in het vorige hoofdstuk konden horen zeggen -
misschien wel meer in de culturele grondslag van hun samenleving.

Sociale bewegingen nu zijn van die fundamentele democratisering een
weerslag te noemen. Deze democratisering, zoals die in sociale bewegingen
gezicht krijgt, houdt geen inpassing in binnen de bestaande institutionele
kanalen, maar lijkt zich eerder daarbuiten, ja zelfs in oppoaitie tegen de
gevestigde orde te ontwikkelen. De democratische verbreiding van de ken-
nis over de samenleving op verschillend gebied zowel op nationaal als
mondiaal niveau neemt middels de sociale bewegingen juiet de vorm aan
van openlijk gedemonstreerd protest tegen parlementair bekrachtigde of te
bekrachtigen beslissingen, in de hoop deze beslissingen daardoor te
kunnen wijzigen.

In de sociale bewegingen vindt bundeling plaata van het protest, ofwel
in woorden van Schreuder, vindt groepsvorming rond onbehagen plaats en
krijgt dit onbehagen in de groep een naam. Of het nu gaat om de proble-
matiek van de bewapening, energie, milieu, of om die van onderdrukking
van groepen mensen, zoals in Zuid-Amerika, Zuid-Afrika, ateeds meer
mensen worden zich bewust van hun eigen positie binnen de samenleving,
alsook van hun verantwoordelijkheid vanuit die positie veranderend te
handelen. De democratisering van kennis omtrent de samenleving, voor de
inrichting waarvan mensen zich meer gezamenlijk verantwoordelijk zijn
gaan voelen, is, zodra zij zichtbaar wordt in het handelen van mensen,
zoals bijvoorbeeld in het openlijk gedemonstreerde protest van sociale
bewegingen, tegelijk te zien als een democratisering van de sociale ethiek
en daardoor ook als een mogelijke democratisering van de utopie.

Wanneer wij hier het groepsaspect van sociale bewegingen nader be-
lichten in verband met de mogelijke ont-dekking van het utopische beeld
daarin, dan dringt zich de vraag op, of de fundamentele democratisering,
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die zich afspeelt op het terrein van de samenlevingskennis, op dat van
het onbehagen omtrent de inrichting van de samenleving en ook van de
sociale ethiek, eveneens van toepassing te verklaren is op de vormgeving
aan de utopische gerichtheid, die daarachter - zoala we in het vorige
hoofdstuk hebben gezien - schuil gaat. Met andere woorden, is het
bestaanbaar, dat de democratisering van wat genoemd zou kunnen worden
de utopische gerichtheid, zoals die te constateren valt binnen sociale
bewegingen, zich ook uitstrekt tot gestaltegeving daaraan in een utopisch
beeld? Kan een collectiviteit een utopie in strikte zin tot gestalte bren-
gen? Dat is de vraag, waar het hier om gaat.

Voor het antwoord, dat dit inderdaad het geval zou kunnen zijn, is
wel degelijk een zekere grond aan te geven.

In deel I van deze studie is gewag gemaakt van het feit, dat utopieën
in hun fantasiebeelden altijd ook een weerspiegeling vormen van de maat-
schappelijke situatie, waarbinnen zij zijn ontstaan. Utopiaten, zo hebben
we gezien, zijn terdege kenners van die werkelijkheid. Zij kennen deze in
haar feitelijkheid, alsook in haar mogelijkheid anders te zijn. Nu zou de
indruk kunnen zijn gewekt, dat het utopische beeld, dat zij hebben
geschilderd, voortgekomen is uit hun individualiatische geest. Dit is
slechta ten dele juiat. Elias wijst erop, dat het in geval van utopieën
tegelijk handelt om socio-genetische beelden: utopisten spreken vanuit een
bepaalde sociale laag en richten zich daar ook toe (4). Dit betekent, dat
utopieën een duidelijke sociale dimensie hebben in die zin, dat zij een
bredere ontstaansgrond hebben dan alleen de individualistische geest.

Een soortgelijke gedachte treffen wij aan bij Schwarz, waar hij
schrijft over de utopische inhoud van volkasprookjes. Hij toont daarbij
aan, dat verschillende sprookjes, zoals dat van Luilekkerland, van Vrouw
Holle en van De elimme boerendochter, inderdaad kenmerken van de
utopie vertonen. Ook bij deze sprookjes gaat het om socio-genetiache
verhalen. De herkomst ervan is niet, zoals bij de klassieke utopieën
meestal het geval is, te zoeken bij de geletterde klasse, maar bij de
ongeletterde. Hier handelt het "om de typische fantasieën en wensvervul-
lingen van een andere maatschappelijke klasse dan die van de geletterden
van de Nieuwe Tijd (...) resp. om de geestelijke projecties van een vroe-
gere, weinig ontwikkelde mensheid" (5).

Utopische beelden, of zij nu verschijnen in klassieke vorm, ofwel bij-
voorbeeld via de beeldspraak van het sprookje, blijken toch minder indi-
vidualistisch van oorsprong te zijn dan zij schijnen.

Eerder is Jungk aangehaald, waar hij een pleidooi houdt voor mobilise-
ring van de utopische fantasie en dan juist niet zozeer voor mobilisering
van deze fantasie als een zaak van enkelingen. De utopie, zoals wij die
tot nu toe kennen, was immers, zo meent Jungk, welhaast zonder uitzon-
dering het produkt van enkelingen. Evenwel, was het ontwerp voor het
geluk van velen tot stand gekomen zonder dat die velen daaraan deel
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hebben gehad, nu is het de hoogste tijd, "dat ieder maatachappelijk geën-
gageerde mens, die geïnteresseerd is in de vormgeving van de toekomat,
zin scheppende voorstellingen kan inbrengen in het politieke procea. Dat
moet en mag geen enkele `voordenker' en zeker niet een politieke
functionaris hem afnemen. De sociale fantasie mag niet gemonopoliseerd
worden door machtsgroepen, maar zou, uit vele hoofden en harten
komend, haar neerslag dienen te vinden in communale, regionale, totaal-
maatschappelijke concepten" (6). Jungk maakt er in zijn artikel melding
van, dat werkplaatsen zijn ingericht ter mobilisering van deze aociale
fantasie, waarin de deelnemers gezamenlijk proberen "wensbare, mogelijke
en ook voorlopig onmogelijke utopieën uit te vinden en de realiaeringa-
kansen van deze door hen gemeenschappelijk geformuleerde concepten
uitzoeken' (7).

Het is natuurlijk de vraag, in hoeverre het maken van een utopisch
concept te leren valt. Dit lijkt enigszins op het verwerven van een bruid-
schat zonder bruid. De utopie als actus secundus (zie hoofdatuk 1, pag 19)
spruit immers voort uit de utopische grondhouding als actus primus. Wel
is het mogelijk deze utopische grondhouding meer bewust te worden en te
leren de bestaande maatschappelijke werkelijkheid van daaruit te beleven.
Het is dan niet uitgesloten, dat utopische beelden vanuit die beleving
zullen ontstaan.

Los van deze kanttekening is de gedachte van Jungk in verband met
de vraag naar de mogelijkheid van het tot verachijning komen van het
utopische beeld binnen het kader van sociale bewegingen zeker relevant.
De sociale fantasie, de collectief beleefde utopiache gerichtheid met
daarbij behorende specifieke uitdrukkingswijze kán haar neeralag vinden
in een collectief vormgegeven beeld. Het zou wel eens kunnen zijn, dat
juist de collectiviteit van sociale bewegingen de utopie op meeat eigen-
tijdse wijze tot verschijning brengt. Als de ervaring van discrepantie
tussen ideaal en werkelijkheid, eigen aan de utopie, het dragend funda-
ment is van sociale bewegingen, dan bieden deze laatate ook de mogelijk-
heid om als collectief het utopiach beeld gestalte te geven.

In het vorige hoofdstuk is Habermas aangehaald, waar hij stelt, dat
utopieën als oriënteringen kunnen dienen voor sociale bewegingen. Nu ia
hier acherper te formuleren, wat daar ook reeds werd opgemerkt: sociale
bewegingen laten zich niet alleen leiden door utopieën, maar zijn als
bewegingen zelf utopisch. Hun utopisch handelen is zoals we nog zullen
zien, zelf het levende beeld. De collectiviteit van de beweging geeft de
utopie haar eigentijdse vorm; zij geeft een collectief beeld gestalte, dat
de beweging op haar beurt in haar utopische gerichtheid op weg te zijn
naar de toekomst bevestigt. De utopie als collectief beeld van de sociale
beweging houdt de beweging op die manier bij zichzelf: zij relativeert
haar doelstelling in plaats van deze te verabsoluteren. Zij houdt de bewe-
ging gaande, zoals zij ook alleen maar gaandeweg gestalte kan krijgen. De
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collectieve utopie wijst de sociale beweging op haar opgave zich niet uit
het veld te laten slaan wanneer haar pogingen mislukken in het hier en
nu reeds te realiseren, wat zou moeten leiden tot uiteindelijke doelstellin-
gen. Utopische bewegingen gaat het niet enkel om tastbare resultaten in
het hier en nu - hoewel ook die belangrijk zijn - maar juist om het
open houden van het heden in het licht van een open toekomst. Geen
kernwapenbesluit, geen opening van een kernenergiecentrale zouden
sociale bewegíngen uit het veld mogen slaan. Uit het utopische beeld, dat
zij zelf in staat zijn voort te brengen, zouden zij juist kunnen aflezen,
dat dergelijke gebeurtenissen in het licht van de uiteindelijke doelstelling
een zekere mate van relativiteit bezitten. Natuurlijk, een kernwapenstop
of de sluiting van een kerncentrale vormen heel wat duidelijker verwij-
zingen naar de uiteindelijke idealen. Evenwel, de utopie zet juiat aan de
blik te blijven richten op de verre horizont en concrete gebeurtenissen in
het licht daarvan te bezien.

3. Het handelingsaspect

ln verband met de mogelijke verschijningsvorm van de utopie in het kader
van sociale bewegingen is behalve het groepsaspect het handelingsaspect
van belang. Sociale bewegingen treden actief op. Het protest tegen het
bestaande wordt tot uiting gebracht in openlijke demonstraties, in allerlei
soorten van acties. Men gaat, om het in de termen van Schreuder te blij-
ven zeggen, handelen om niet alleen uiting te geven aan het gevoelde
onbehagen, maar ook om het onbehagen weg te nemen. Huizen worden
daadwerkelijk gekraakt, kerncentrales geblokkeerd, univeraiteiten bezet,
munitie-transporten worden gedwarsboomd, treinen vernield, het dumpen
van radio-actief afval geboycot. Woorden alleen zijn niet meer toereikend,
bij het woord wordt de daad gevoegd. Sociale bewegingen opereren con-
creet-praktisch om hun protest tot uitdrukking te brengen.

Op zichzelf is dit geen nieuw verschijnsel. Talloze revoluties uit het
verre en meer nabije verleden, voortkomend uit even talloze bewegingen,
zijn er een bewijs voor, dat veranderingen binnen maatschappelijke
verbanden teweeg gebracht zijn door acties buiten institutionele kaders
om. In hoofdstuk 2 over de geachiedenis van de utopie is ook reeds gewe-
zen op de activistische instelling, waardoor vooral de negentiende eeuw
werd gekenmerkt.

Maar of het nu een nieuw of een oud verschijnsel betreft, het is van
belang ten aanzien van de afgelopen decennia op te merken, dat de ver-
houding tussen theorie en praktijk opnieuw sterk in de belangstelling is
komen te staan. Denken en handelen worden als componenten van elkaar
gezien. Het denken vertrekt vanuit het handelen, zoals omgekeerd het
handelen tot denken stemt.
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Een belangrijk en boeiend voorbeeld van deze afstemming op elkaar
van denken en handelen biedt een bepaalde stroming uit de theologie, die
vooral ontwikkeld is in Zuid-Amerika, namelijk de bevrijdingstheologie.
Het volgende citaat van de Zuidamerikaanse theoloog Gutiérrez moge het
een en ander verduidelijken: "Tenslotte heeft de herontdekking van de
eschatologische dimensie in de theologie de centrale rol van het hiatoriach
handelen (cursivering van Gutiérrez, JG) in het licht gesteld. Immers, als
de menselijke geschiedenis voor alles openheid naar de toekomst betekent,
dan dient ze zich aan als een taak, als een politische opgave, en door aan
de geachiedenis te bouwen, oriënteert zich de mens en stelt zich open
voor de gave, die de geschiedenis haar uiteindelijke zin verleent: de defi-
nitieve, volkomen ontmoeting met de Heer en met zijn medemensen. `De
waarheid doen', zoals het Evangelie zegt, krijgt dan een exacte, concrete
betekenis: het belang van het handelen in het Christelijk leven. Vandaar
het gebruik van dat nieuwe woord, dat voor het gevoelen van sommigen
nog shockerend is: orthopraxis" (8). Met dit begrip wil men "het belang
doen gelden van de concrete gedragingen, de actie, het handelen in het
christelijk leven" (9). Het zal geen verbazing wekken, dat deze theologie
in hoge mate beïnvloed is door het marxistische denken. Ook daarin heeft
het handelen een uiterst belangrijke plaats verworven, getuige onder
andere de elfde stelling van Marx over Feuerbach: "De filosofen hebben
de wereld alleen maar verschillend geinterpreteerd; het komt er op aan
haar te veranderen (curaiveringen van Marx, JG)" (10).

De theorie over hoe de wereld ingericht behoort te worden, vraagt
noodzakelijkerwijs om een praxis van verandering.

Deze hier summiere weergave van een belangrijk inzicht van de bevrij-
dingatheologie is eenvoudig in termen van een sociale ethiek te tranapo-
neren. Ook in de sociale ethiek - hoofdstuk 3 sprak daar reeds over -
speelt het historisch handelen juist als "toekomat-openende praxis"
(Schillebeeckx) een centrale rol. Ook voor deze ethiek geldt de menselijke
geschiedenis voor alles als openheid naar de toekomst en dient zij zich
aan als taak en politieke opgave. Al zal zij haar uiteindelijke zin anders,
dat wil zeggen in meer binnenwereldlijke termen van vrijheid en gerech-
tigheid, gelijkheid en broederschap formuleren, het belang van het hande-
len in de richting daarvan wordt even krachtig onderstreept. Door een
dergelijke sociale ethiek liet de utopie zich uitdrukkelijk leiden.

Van sociale bewegingen in het algemeen is in het voorafgaande
gesteld, dat zij te beschouwen zijn als uitdrukkingen van de sociaal-
ethische dimensie van onze tijd, voorzover zij de belichaming zijn van
een hernieuwde oriëntatie op de uiteindelijke waarden, die mensen nastre-
ven en die zij gerealiseerd willen zien. In die zin zijn zij dan ook te
plaatsen binnen de nieuw tot leven gekomen traditie, die wil, dat woorden
over hoe de wereld anders zou behoren te zijn en zou kunnen zijn, niets-
zeggend zijn, als niet tegelijkertijd gezocht wordt naar de vertaling daar-
van in concrete daden.
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Voor de speurtocht naar de utopie binnen het kader van sociale bewe-
gingen is het handelingsaspect van grote importantie. Als sociale bewegin-
gen vooral te zien zijn als op handelen gerichte collectiviteiten, zou dan
niet ook de utopie in strikte zin in dat handelen zelf te ontdekken
moeten zijn? De ontformalisering van de utopie maakt het mogelijk deze
vraag op deze wijze te formuleren. Als de vorm van de utopie secundair
is ten opzichte van de intentie met de daarbij behorende specifieke uit-
drukkingswijze van de utopie, waarom zou dan niet ook een bepaalde
actie utopie genoemd kunnen worden? Wanneer sociale bewegingen aange-
merkt kunnen worden als utopisch, waar het hun gerichtheid en uitdruk-
kingswijze betreft, dan kunnen zij als zodanig tevens fungeren als bed-
ding, waarin de utopie in strikte zin, dat wil zeggen, als beeld tot
verschijning komt. Dit gebeurt nu juist in het collectieve handelen dat
binnen het kader van sociale bewegingen wordt voortgebracht.

In dit verband dienen nog enkele opmerkingen te worden gemaakt.
Wanneer wij op zoek gaan naar de utopie in het concrete handelen van
menaen, dient daar niet direct de concrete utopie onder te worden ver-
staan, zoals die door Bloch is uitgewerkt. In de concrete utopie van Bloch
gaat het eerder om de inhoud van de utopie, die concreet diende te zijn
in die zin, dat zij een reëel doel voor ogen dient te stellen, alsook reële
wegen aangeeft om dat doel te bereiken. Hier daarentegen gaat het eerder
om het beeld van de utopie, dat concreet zichtbaar kan worden in het
handelen van mensen, zoals zij ook zichtbaar kan worden in een roman of
andersoortige tekst, in een film, een bouwwerk. Dit om misverstanden te
voorkomen.

Een tweede opmerking betreft het feit, dat eerder in de geschiedenis
van de utopie mensen en bewegingen van mensen door hun handelen heb-
ben getracht utopieën te verwezenlijken. Gewezen is reeds op de
utopiache bewegingen uit de vorige eeuw, die uitvoering wilden geven aan
de utopische ontwerpen van utopisten als Saint-Simon, Owen of Fourier.
Gewezen is ook op de utopische projecten van mensen rond Frederik van
Eeden. In deze context zijn ook alternatieve gemeenschappen en
communale leefverbanden rond het einde van de zestiger jaren en het
begin van de zeventiger jaren te plaatsen. Ook daar gaat het hier in
eerste instantie niet om. Immers, in deze gevallen diende de beweging
ertoe om een vastgesteld doel te realiseren, waardoor een zekere verstar-
ring van taakstelling optrad. De mislukking van dit soort ondernemingen,
die welhaast in alle gevallen plaatavond, deed op zichzelf niets af aan het
utopische idee, maar maakte wel duidelijk, dat realisering ervan in het
hier en nu juist een afwijking van dat idee impliceerde, voorzover het
utopische open toekomstperspectief werd verlaten.

Door haar speelse dubbelzinnige uitdrukkingswijze is de utopie ook
afkerig van revoluties. De historische feíten wijzen erop, hoe revolutio-
naire veranderingen meestal uitlopen op een nieuwe, nog ergere machts-



137

dictatuur. Ellul laat zien hoe idealistische revoluties, die in hun eerste
fase feestelijk door de volksmassa's in het centrum van de stad gevierd
worden, later teleurstellen en zelfs gruwelijk worden. De utopist zal zich
gelukkiger voelen bij `mislukte' revoluties, omdat hier de openheid van
het ideaal behouden blijft (11).

Het utopische handelen houdt dus het toekomstperspectief open. Het
handelen van de sociale bewegingen, voorzover het utopisch kan genoemd
worden, blijft zelf ook in beweging met een open horizont. In zoverre is
ook te stellen, dat de handelende beweging ieder moment transcendeert.
Als dan ook een bepaalde handeling, een bepaalde poging tot verandering
van de gegeven maatschappelijke werkelijkheid mislukt, houdt de beweging
daarmee zeker niet op te bestaan. Een dergelijke mislukking zet slechts
aan de toekomst op een andere wijze te benaderen.

Een derde vraag in dit verband betreft de utopie als bewust ontwerp.
Veelal heeft men de utopie als het werk van een enkeling gezien, als een
bewuste verbeelding van de fantasie, als een bewust ontwerp, zonder dat
overigens dit ontwerp de verwerkelijking van een bepaalde doelstelling
zou nastreven; een utopisch ontwerp houdt immers, zoals gezegd, de toe-
komst open. Hoe nu ligt dat in geval van handelende collectiviteiten? Ook
al kan een enkeling bewust het plan opvatten zijn utopische intentie in
de eigen uitdrukkingswijze ervan tot verbeelding te brengen, bijvoorbeeld
in de vorm van een geschrift, een stadsplan of een film, geldt dit dan
ook voor handelende groepen van mensen? Eerder lijkt het erop, dat een
handelende collectiviteit, zoals in het kader van sociale bewegingen, een
duidelijk andere, nieuwe structuur geeft aan het utopisch ontwerp. Als het
inderdaad zo is, dat de fundamentele democratisering van kennia omtrent
maatschappelijke ontwikkelingen alsook omtrent fundamentele menselijke
waarden, gestalte krijgt in de handelende collectiviteit van sociale bewe-
gingen, dan verandert daarmee ook de vorm, waarin dat inzicht gestalte
krijgt. In het collectieve handelen van sociale bewegingen wordt op
nieuwe eigentijdse wijze antwoord gegeven op de vraag, die de
maatschappelijke werkelijkheid omtrent haar eigen richting oproept. Waren
het voorheen enkelingen, die een dergelijk antwoord creatief naar voren
brachten in hun utopische beelden, nu zijn het handelende collectiviteiten,
die vanuit hun begrijpen van de tijdgeest deze richten op een open toe-
komst.

Is een dergelijke manier van omgaan met de bestaande werkelijkheid
met het oog op de toekomst te leren, zoals Jungk meende? Waarschijnlijk
is het wel mogelijk dat mensen elkaar kunnen helpen de tijdgeest te ver-
staan en er creatief op te reageren. Niet zal het dan zo zijn, dat zij
bewust vervolgens een utopisch beeld vorm geven. Meestal zal het omge-
keerde het geval zijn, nl. dat het beeld collectief ontstaat zonder dat men
zich dat collectief bewust is.
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4. Enlcele voorbeelden ter illuetratie

Ter illustratie van de stelling, dat sociale bewegingen in hun collectieve
handelen utopische beelden tot verschijning kunnen brengen, zullen hier
enkele voorbeelden daarvan gegeven worden. De utopiache uitbeelding
toont ook het speelse karakter van de bewegingen, want het is het spel
dat apeelt met en in beelden. In meer uitgewerkte vorm zijn de utopische
beelden weergegeven in de case-studies, die in een bijlage bij deze studie
zijn opgenomen.

Vredesdemonstraties

Aan het begin van de tachtiger jaren vonden op verschillende plaatsen in
de wereld vredesdemonstraties plaats, die beschouwd kunnen worden als
utopiache beelden. Te denken valt hierbij onder andere aan de vredes-
demonstratie van 21 november 1981 te Amaterdam. Ongeveer 400.000 men-
sen verzamelden zich in de hoofdstad om enerzijda hun onbehagen te
uiten over de bewapeningswedloop en anderzijds tegelijkertijd in een en
dezelfde actie uitdrukking te geven aan hun verlangen naar een wereld
van vrede. De sfeer van deze dag ademde niet alleen de utopische
gerichtheid op een alternatieve samenleving, waarin vrede niet meer be-
staat bij de gratie van een bewapeningswedloop, maar bevestigde het uto-
pische van deze gerichtheid juist ook door de wijze, waarop deze tot uit-
drukking werd gebracht. De kritiek op de beataande werkelijkheid met
haar onvooratelbaar grote wapenarsenalen werd speels dubbelzinnig geuit.
Honderdduizenden mensen zeiden `neen' tegen die werkelijkheid door `ja'
te zeggen tegen elkaar. Vriendelijkheid alom, lachende chaos. Bejaarden
en kleine kinderen, soldaten en punkers, artsen en nonnen vormden een
organische eenheid in hun angst en verlangen. Tezamen vormden zij een
dubbelzinnig beeld van de bestaande werkelijkheid en van een andere toe-
komst tegelijkertijd: een utopie.

Eenzelfde beeld doemt op tijdens een vredesdemonatratie in New York
op 12 juni 1982. Volgens sommige de grootste demonstratie uit de
geschiedenis van de Verenigde Staten. Ook hier enorme menaenmassa's,
die zingend en handenklappend door de straten van New York trokken.
Mensen van de meest uiteenlopende pluimage: pacifisten, katholieke bis-
schoppen, conservatieve en progressieve politici, Indianen, Boeddhistische
monniken, bejaarden en kinderen, vonden elkaar op dat ene punt: hun
angst voor kernwapena en hun verlangen naar een andere wereld, waarin
deze angst haar bestaansrecht verloren heeft. Geen incidenten, politie-
agenten liepen met feestelijke slingers om hun nek. Het leek een vrolijke
carnavalaoptocht. De werkelijkheid werd herkenbaar in haar gegevenheid
op haar kop gezet: een utopisch beeld.



139

Gewezen kan worden op de vredesoptochten, die jaarlijks gemaakt
worden vanuit Denemarken naar Frankrijk. Enkele honderden mensen be-
geven zich per fiets op weg om te demonstreren tegen de bewapenings-
wedloop en voor de vrede. Zij slapen in tenten, eten gezamenlijk, zingen
en maken muziek. De wijze waarop de deelnemers met elkaar en met de
mensen, die zij onderweg treffen, omgaan vormt het beeld van hoe de
bestaande wereld anders zou kunnen zijn en anders zou behoren te zijn.

Het zijn beelden van de toekomst, zoals deze zou kunnen zijn, vooraf-
gebeeld in het hier en nu, speels zonder fixatie. Eerder is sprake van
verwijzing, van richtinggeving. Het gaat daarbij niet alleen om dat ene
probleem van de bewapening, maar eerder otn een totaalconcept van heden
en toekomst: het gaat om een totale manier van leven met elkaar, waarin
wapens slechts één uitdrukking zijn van hoe het niet moet. De eenzinnig-
heid van de nu eenmaal zó gegeven werkelijkheid wordt doorbroken door
deze te plaatsen tegen het licht van de meerzinnigheid, die in de werke-
lijkheid als bron van mogelijkheid vervat ligt. De transformerende werking
van deze beelden is niet eenvoudig te schatten. Wel is te stellen, dat zij
een onuitwisbare indruk maken op mensen, die voor deze wijze van pro-
test-verbeelding gevoelig zijn. Wanneer je daadwerkelijk meemaakt, dat
samenleven binnen een bepaalde ruimte en binnen een bepaald tijdabestek
waarachtig anders kan zijn, bepaalt dat met grote waarschijnlijkheid ook
je eigen handelen in de richting van de toekomst. De gedeelde angst voor
het heden is tegelijk het gedeelde verlangen naar de toekomst van geluk.

Acties van de milieubeweging

Ook in de acties van de milieubeweging is het utopiache beeld zichtbaar.
Hierbij is vooral te denken aan acties van de Anti-Kernenergie-Beweging
uit de jaren 1980 en 1981. In die jaren vinden in Dodewaard en Almelo
blokkades plaats van de daar gevestigde kernenergie-centrales. De aktie-
voerders vestigen zich aan de voet van de centrales in tentenkampen,
waar zij volgens het principe van de basiagroepen zijn georganiseerd. Te-
genover het symbool van een samenleving, die zich nauwelijks meer van
voldoende energie kan voorzien om tegemoet te komen aan ateeds verder-
gaande behoeften, staat het symbool van het tentenkamp, symbool van het
rusteloos zoeken naar een andere werkelijkheid, van voortdurend onder-
weg zijn naar de uiteindelijke bestemming. De wijze, waarop in dat ten-
tenkamp wordt samengeleefd, staat tevens in scherp contrast met die van
de wereld daarbuiten. Onderlinge betrokkenheid en solidariteit zorgen voor
een uitstekende sfeer. Geweldloosheid wordt zoveel mogelijk nagestreefd.
Taken worden op basis van vrijwilligheid verdeeld; de communicatie ver-
loopt zo uitgebreid en breed als mogelijk is; de besluitvorming op de
meest democratische wijze; er wordt feest gevierd. De wijze, waarop in
het tentenkamp wordt samengeleefd, houdt duidelijk herkenbare kritiek in
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op de wijze, waarop dat buiten het tentenkamp gebeurt; de werkelijkheid
treft zichzelf in spiegelbeeld terug. De dubbelzinnigheid werkelijk-onwer-
kelijk te zijn, krijgt in het beeld, dat opgeroepen wordt door het tenten-
kamp aan de voet van de kernenergiecentrale, reliëf.

Ook hier geldt: niet alleen kernenergie staat centraal, maar juiet de
samenleving als geheel, die juist kernenergie nodig denkt te hebben. Het
gaat tegelijk om levensstijl, consumptiepatronen, beslissingsprocedures,
arbeidsverdeling, informatieverschaffing. De bestaande samenleving wordt
door het beeld, dat opdoemt, een richting gewezen weg uit de feitelijk-
heid, want deze is slechts één uit een veelheid van mogelijkheden en dan
zeker niet de beste. De samenleving van het tentenkamp met zijn gemeen-
schapstent, zijn crèche, zijn eigen leef- en voedingsstijl beeldt in een en
dezelfde handeling de ideale toekomst én het bedreigende heden uit.

5. Conclusie

Sociale bewegingen zijn niet alleen utopiach te noemen in die zin, dat zij
de sociaal-ethische gerichtheid en specifieke uitdrukkingawijze van de
utopie laten zien, maar ook in die zin, dat zij in die hoedanigheid tevena
de bedding vormen voor het utopische beeld. En dit gebeurt op de meest
eigentijdae wijze in het handelen van een democratische collectiviteit. De
utopie behoeft zeker niet alleen het werk te zijn van een enkeling, maar
kan ook wel degelijk tot verschijning worden gebracht door gezamenlijk
handelende mensen. Afgezien van het feit, dat heden ten dage zeker ook
utopische geschriften het licht zien, dat utopische films worden gemaakt
en utopische stadaplannen worden ontworpen, lijken juist sociale bewe-
gingen misschien wel de meest eigentijdse utopieën voort te brengen, dat
wil zeggen, dat zij het utopische zijn meest bij de huidige tijd passende
vorm verlenen.
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Hoofdstuk 11

Tenslotte : komen en gaan van de utopie

1. Inleiding

Dit tweede deel begon met de vraag: kan de utopie ophouden te bestaan?
Het antwoord daarop bleek afhankelijk te zijn van de manier, waarop de
utopie opgevat werd. De ontformalisering van de utopie leidde tot de
conclusie, dat de utopie in een veelheid en verscheidenheid van cultuur-
verschijnselen terug te vinden zou zijn. De utopie kent een eigen ludieke
uitdrukkingswijze, maar deze kan in verschillende vormen tot verschijning
komen.

Geconstateerd werd, dat in onze tijd de utopíe weliswaar niet uitslui-
tend, maar toch wel op zeer markante wijze in sociale bewegingen tot
uitdrukking komt. De utopie bedient zich van de collectiviteit van hande-
lende mensen, omdat de hedendaagse problemen om de collectieve aanpak
van handelende mensen vragen.

Een volgende vraag is echter, wat het blijvende karakter van utopieën
in deze vorm is. Zijn sociale bewegingen voortdurend utopiach, of zijn ze
het nu eens méér en dan weer minder? Waar is deze fluctuatie van afhan-
kelijk?

In dit hoofdstuk zullen enkele verschijnselen worden besproken, die te
zien zijn als bedreigingen van het utopische karakter van een bepaalde
tijd, c.q. van sociale bewegingen.

2. De utopie van verschillende kanten bedreigd

In 1975 verschijnt een boek onder de titel `Death of a utopia'. Daarin
analyseert de Italiaanse socioloog Statera de studentenbeweging uit de
zestiger jaren. Deze beweging, zo atelt hij, is zeker in de aanvang duide-
lijk utopisch van karakter. Evenwel tekent zich al vrij spoedig een verval
daarvan af. De macht van de gevestigde orde, de mislukking van de ver-
binding tussen studentenbeweging en werkende klasse, het onvermogen
van de studentenleiders de anti-autoritaire aard van het utopisch protest
te voeden en consistent verder te ontwikkelen en daarmee de trend kleine
sekten te vormen van sterk gepolitiseerde militante personen met hun
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nieuwe atrategieën, - deze zijn er volgens Statera oorzaak van, dat een
onherstelbaar verval optrad van wat in 1967 begonnen was (1).

Hetgeen Statera stelt met betrekking tot het studentenprotest uit de
zestiger jaren, ia ook van toepassing op sociale bewegingen uit later
jaren. Is in voorafgaande hoofdstukken geconcludeerd, dat sociale bewe-
gingen utopisch te noemen zijn en binnen de kaders daarvan de utopie in
strikte zin tot verschijning kan komen, daarmee wil nog niet gezegd zijn,
dat deze bewegingen ook bij voortduring utopisch zijn. Het vasthouden
van de utopische gerichtheid en uitdrukkingawijze is niet eenvoudig.
Voortdurend blijkt, dat van buitenaf maar ook van binnenuit de bewe-
gingen bedreigd worden en zelfs in die mate, dat het utopisch karakter en
daarmee het utopisch beeld geheel verdwijnen.

In hetgeen volgt zullen enkele vormen van bedreiging, in de zin zoals
hier bedoeld, de revue passeren.

`Hier-en nu-mentaliteit'

Een eerste vorm van bedreiging van de utopie betreft de mogelijkheid
zich te ontwikkelen. Het denken van menaen kan zo gevangen zitten
binnen de grenzen van de gegeven feitelijkheid, dat de utopie veroordeeld
is een sluimerend bestaan te leiden.

Met betrekking tot de vijftiger jaren is een dergelijke toestand gecon-
stateerd door verschillende auteurs. Schreuder spreekt met betrekking tot
die jaren van een zekere laagconjunctuur, waar het gaat om het maat-
schappelijk protest (2). De wederopbouw van de samenleving na de Tweede
Wereldoorlog verschafte een zekere tevredenheid met de moeizaam ver-
worven nieuwe zekerheden, die daarvan het gevolg waren. Polak consta-
teerde in die dagen zelfs: "De tijdgeest dwingt het denken zich bij uitstek
te wijden aan het behoud van de huidige realistische status quo en zich
los te maken van een idealistische status ad quem" (3). De ideële spanning
tussen tegenwoordige en toekomende tijd wordt niet meer als zodanig
ervaren. Men vlucht daarentegen in de ontspanning van allerlei vormen
van escapisme, van fictieve, illusionistische transformatie, aangereikt door
massa-recreatie-media, kitsch, alcoholica, best-sellers, pornografie,
science-fiction enzovoort, "overwegend materieel en zinneprikkelend van
aard, vergeleken met het spirituele, zielsverheffende toekomstbeeld" (4).

Het is ongetwijfeld juist te stellen, dat zich vanaf de tijd, waarin
Polak schrijft, een lijn aftekent, waarbij van vlucht uit de werkelijkheid
sprake is, of op zijn minst van een opgaan in het hier en nu zonder
bekommernis om verleden of toekomst. Deze lijn is dan ook niet alleen
waarneembaar in de vijftiger jaren, maar ook in de daarop volgende
decennia, tot in onze dagen toe. Zo lezen we bijvoorbeeld bij Lasch in
zijn boek `The culture of narcissism' van 1979 woorden van gelijke strek-
king als die van Polak: "Leven voor dit ogenblik, dat is de hartstocht van
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nu - leven voor jezelf, niet voor je ouders of het nageslacht. Wij zijn
bezig snel het gevoel voor historische continuïteit kwijt te raken, het
gevoel dat wij behoren tot een opeenvolging van generaties die ontspringt
aan het verleden en zich uitstrekt tot in de toekomst. Door dit tanende
gevoel voor historische tijd - en vooral de afbrokkeling van sterke
betrokkenheid bij het nageslacht - onderscheidt de geestelijke crisis van
de jaren zeventig zich van eerdere uitbarstingen van geloof in een
duizendjarig rijk, waarmee het oppervlakkige gelijkenis vertoont" (5).

De analyse van Lasch komt in grote mate overeen met conclusies van
Elias in verband met zijn civilisatietheorie. Ook hij constateert een
groeiende individualisatie, gepaard gaande met verlies aan onderlinge be-
trokkenheid van mensen op elkaar, waardoor de band met verleden en
toekomst dreigt verloren te gaan. In `Uber die Einsamkeit der Sterbenden
in unseren Tagen' uit 1980 schrijft hij: "In onze tijd zien mensen zichzelf
maar al te vaak als eenzame, volstrekt van anderen onafhankelijke indi-
viduen. Daarom kan het navolgen van het als volledig geïsoleerd geziene
eigenbelang het meest zinvolle lijken dat een mens kan doen (...) Tot nog
toe kunnen mensen blijkbaar alleen met grote moeite en daarom slechts
zelden zichzelf zien als deel van een meestal wederkerige vervlechting
met andere mensen. Ze kunnen zich nog moeilijk zien als een in de tijd
begrensde schakel in de ketting van generatiea, als de estafetteloper die
zijn voorwaarts gedragen fakkel op het einde van zijn baan aan de vol-
gende loper doorgeeft" (6).

Het zal duidelijk zijn, dat deze mentaliteit en deze gerichtheid op het
hier en nu, op het eigen ik, niet bevorderlijk zijn voor de ontwikkeling
en de bloei van de utopische denkwijze. Zij treden de afgelopen decennia
op in een soort van golfbeweging. In de jaren vijftig sterk op de voor-
grond tredend, naar de achtergrond verdrongen in de zestiger en begin
zeventiger jaren, weer opkomend in de tweede helft van de jaren zeventig
en terugtredend in de eerste jaren vanaf 1980, lijkt deze mentaliteit zich
de laatste paar jaar weer sterker te manifeateren. Na massale uitingen
van protest vooral tegen de bewapeningawedloop, lijkt het proteat gedu-
rende de afgelopen jaren toch in hevigheid te zijn geluwd. Aan de voor-
avond van het jaar 1986 verwoordt de politiek commentator van het
Westduitse weekblad `Die Zeit', Bertram, deze indruk als volgt: "Ik ben
een geboren optimist. Maar als ik naar 1986 kijk, dan bevangt mij het
gevoel dat we een moeilijke tijd tegemoet gaan. De reden is, hoe para-
doxaal dat ook mag lijken, dat we in een tijd leven waarin westerae
samenlevingen doordrenkt zijn van een ongekend gevoel van optimisme.
De opiniepeilingen suggeren dat de blanke mens in de democratische geïn-
dustrialiseerde wereld (...) niet langer echt bezorgd is over de toekomst.
Als de stemming van vandaag vergeleken wordt met die van nog maar een
paar jaar geleden, dan is de verandering absoluut verbluffend" (7). De
wereld heeft haar vaardigheid getoond om zich door haar problemen heen
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te slaan zonder al te veel schade te berokkenen aan het rijke westen. De
stemming van zorgeloosheid -"Optimisme als escapisme" (8) - dient vol-
gens Bertram ten diepste gewantrouwd te worden. De problemen die op
onze toekomst drukken zijn geen van alle echt opgelost en dienen reëel
onder ogen te worden gezien.

Deze eerste bedreiging van de utopie in de vorm van een vlucht in een
`hier-en-nu-mentaliteit' heeft veel weg van wat eerder is gesteld in ver-
band met de mogelijke verdwijning van de utopie volgens de derde variant
van Neusiisa' indeling. Daarbij ging het in eerste instantie om de utopie
als toekomstgerichtheid, op specifieke wijze tot uitdrukking gebracht. Het
was Mannheim, die wees op de mogelijkheid, dat deze gerichtheid uit de
tijdsbeleving van mensen verdween. Geconstateerd moet echter tegelijker-
tijd worden op grond van de geschiedenis van de afgelopen decennia, dat
deze mogelijkheid, tot nu toe althans, niet nog in die mate opgetteden is,
dat van een algehele verdwijning van de utopische mentaliteit gesproken
zou kunnen worden. Hoezeer ook bedreigd door valse vormen van optimis-
me, van hier-en-nu-beleving, geconstateerd moet toch worden, dat de
ervaring van contrast tussen gegeven werkelijkheid en het ideaal, dat zich
laat denken, voortdurend toch zó sterk blijkt, dat deze een uitweg zoekt
in openlijk geformuleerd protest, al of niet van utopiache atrekking.

Politiseringatendens

Een tweede bedreiging voor de utopie wordt gevormd door, wat genoemd
zou kunnen worden, de politiseringstendena. Daaronder is te verataan de
neiging doelstellingen te realiseren met behulp van middelen, die de
gevestigde institutionele kanalen, waaronder als belangrijkste de politieke,
ten dienste ataan. Of anders gezegd, de politiek wordt zelf gezien als
middel om gestelde doelen te bereiken.

Eerder in deze etudie is bíj de bespreking van sociale bewegingen en
utopische kenmerken gewezen op het ongeduld, dat bewegingen kan
bevangen met betrekking tot de verwezenlijking van hun doelatellingen.
Dit ongeduld kan ertoe leiden, dat aanvankelijk utopische doelstellingen
hun utopisch, asymptotisch-richtinggevend karakter, verliezen. In deze
zelfde lijn is de neiging tot politisering van doelstellingen te zien, een
neiging die met name ook zichtbaar is in het kader van sociale bewegin-
gen. Men verlaat het denken in termen van een open toekomst, dat de
spanning tussen werkelijkheid en ideaal bij voortduring weet vast te
houden en belandt bij het denken in termen van haalbaarheid, dat juiat
binnen het politieke krachtenveld opgeld doet. Uitstel van realisering van
doelstellingen wordt beleefd als afstel. De kracht van de beweging wordt
gezien in het bereiken van tastbare resultaten eerder dan in het volhou-
den van de transcenderende houding, die elk resultaat ziet in zijn voor-
lopigheid met het oog op het uiteindelijk gestelde doel. Het gevolg
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hiervan is, dat ook mislukkingen harder aankomen; dikwijls staat daarmee
het voortbestaan van de beweging zelf op het spel.

Een dergelijke politiseringstendens is bijvoorbeeld duidelijk aanwezig in
de vredesbeweging. Aanvankelijk sterk utopisch van aard, ontwikkelde
zich binnen deze beweging een stroming, die het accent steeds uitdrukke-
lijker ging leggen op de politieke haalbaarheid van de in de beweging
levende doelstellingen. `Een wereld van vrede' werd zo tot: `dan maar 18
in plaats van 48 kruisraketten in Nederland', of soortgelijke doelstellin-
gen. Men vertaalde uiteindelijke doelen steeds meer in politiek haalbare
en zocht binnen het politieke krachtenveld naar groeperingen, die de rea-
lisering daarvan daadwerkelijk dichterbij konden brengen. Daarmee verloor
de vredesbeweging veel van haar oorspronkelijk utopisch elan. Zelfs kan
men de hypothese formuleren, dat de aantrekkingskracht, die de beweging
op vele mensen uitoefende, juist door de politisering van haar doelstellin-
gen aanzienlijk verzwakt is.

Ten aanzien van de milieubeweging kan op een soortgelijke tendens
gewezen worden. Ook hier is een sterke stroming te signaleren, die via de
gevestigde institutionele kanalen streeft naar de verandering van de
maatschappelijke structuren. Van der Loo, Snel en Van Steenbergen spre-
ken van `de reformisten', die zich vooral toeleggen op overleg en par-
ticipatie in maatschappelijke en politieke organen, waarbij vooral het
Centrum voor Energiebesparing als vertegenwoordiger is te zien. Om in de
woorden van Van der Loo c.s. te blijven: "men neemt deel aan en levert
ideeën voor de politieke discussie, in de hoop daarmee het overheidsbeleid
te kunnen beïnvloeden. Echter ook qua ideeënwereld lijken de reformisten
toe te groeien naar de dominante politiek. De basisfilosofie van het refor-
mistische ideeëngoed is, dat de hedendaagse samenleving en economie zich
moeten aanpassen aan de nieuwe, ecologische omstandigheden van nieuwe
schaarste. Men richt zich tot de overheid en vraagt een betere sturing
van de economische ontwikkeling en een grotere beheersing van de maat-
schappelijke gevolgen daarvan: een strak milieubeleid, een energiebe-
sparingsbeleid en soms ook de invoering van nieuwe, schonere technolo-
gieën" (9~.

De vertaling van utopische doelstellingen in politiek haalbare termen
betekent niet alleen inlevering van het asymptotisch-richtinggevend
karakter daarvan, maar ook een versmalling van doelstellingen. Op deze
manier worden aociale bewegingen steeds meer tot one-isaue bewegingen.
Het gaat nog slechts om beperkte doelen, niet meer om een holistische
visie op de maatschappelijke werkelijkheid. Ook van speelse dubbelzinnig-
heid is hoe langer hoe minder sprake, naarmate men meer opgaat in de
haalbaarheidscriteria, die door de feitelijkheid worden bepaald.

Deze bedreiging voor de utopie, die bestaat uit de politisering van
uiteindelijke asymptotische doelstellingen doet zich ook in andere bewe-
gingen gelden, zoals de vrouwenbeweging en de kraakbeweging. In feite



146

gaat het in alle gevallen om het loslaten van de spanning tussen werke-
lijkheid en ideaal in de richting van de werkelijkheid. Men zou dan ook
wel kunnen spreken van de realisme-tendens. Het evenwicht tussen
idealisme en realisme, dat juist eigen bleek aan de utopie, verslapt en
slaat door naar de kant van het realisme.

Misschien is het inderdaad wel zo, dat de spanning van het utopisch
handelen moeilijk steeds valt vol te houden. Hetgeen met betrekking tot
de `hier-en-nu-mentaliteit' is opgemerkt, zou ook hier van toepassing
kunnen worden verklaard: waar het de utopie in beweging betreft, lijkt
eerder sprake te zijn van golven dan van een strakke lijn. Utopieën
komen en gaan.

Radicaliseringstendens

Een derde bedreiging van de utopie bestaat in radicalisering van gestelde
doelen en daarmee gepaard gaande radicalisering van handelen om die
doelen te bereiken. In feite komt het hier op neer, dat de afstand, die om
utopisch te blijven noodzakelijkerwijs wordt ingenomen ten opzichte van
de gegeven werkelijkheid, dermate groot wordt, dat er geen sprake meer
is van betrekking van werkelijkheid op ideaal en omgekeerd. Men stelt
zich als het ware buiten de werkelijkheid, die als geheel radicaal wordt
afgewezen. Gevolg hiervan is, dat het streven naar verandering van de
gegeven werkelijkheid, dat wel aanwezig blijft, vormen aanneemt, die op
geen enkele wijze meer rekening houden met wat er in de gegeven wer-
kelijkheid - zij het in alle gebrokenheid - aan waarden reeds ia gereali-
seerd. Ten opzichte van de uiteindelijke doelstellingen is het bestaande
volledig misgroeid en het dient dan ook met alle mogelijke middelen te
worden bestreden.

Een dergelijke radicalisering - reeds eerder is daarop gewezen - doet
zich ook binnen vrijwel alle sociale bewegingen voor. Genoemd zijn reeds
binnen de vredesbeweging de groep BONK en de radicale stroming binnen
de milieubeweging. Ook de kraakbeweging en de vrouwenbeweging laten
dergelijke radicalisering van standpunt en handelen zien. Het evenwicht
tussen positiviteit en negativiteit, dat zo'n duidelijk kenmerk is van de
utopie, wordt verbroken, waarbij de balans doorslaat in de richting van
negativiteit. Vooral zichtbaar is de totale afwijzing van het bestaande,
waardoor nauwelijks meer herkenbaar is in welke richting men het
bestaande kan veranderen.

Het meest duidelijk is de radicalisering aanwezig bij bewegingen als de
RAF, de Bregate Rosse en dergelijke. Hier is van positiviteit in het ge-
heel geen sprake meer. Zoala ook al eerder opgemerkt werd, is ook in het
geheel niet meer duidelijk, dat men gedreven wordt door het verlangen
naar geluk. Men lijkt eerder overweldigd door een soort fataliteitserva-
ring, waardoor ook de middelen ter bestrijding daarvan getekend zijn door
datzelfde vernietigend fatalisme.
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Deze radicaliseringstendens lijkt nauwelijks te vermijden te zijn. Zij
behoort kennelijk tot elk streven naar verandering. Men zou kunnen stel-
len, dat zij eerder als uitwas dan als een normaal overheersende tendens
gezien kan worden.

3. Tenslotte

Kennelijk is het met de utopie niet zo gesteld, dat zij altijd en overal in
gelijke mate aanwezig is. In sommige tijden krijgt zij meer kans dan in
andere om zich te manifesteren; sommige plaataen bieden haar meer be-
staansgrond dan andere. De utopie komt en gaat al naargelang tijd en
plaats niet alleen naar haar vragen, maar haar ook de ruimte bieden zich
te ontwikkelen.

Verschillende bedreigingen zijn de revue gepasseerd, die het ontstaan
en de instandhouding van de utopie bemoeilijken. Deze signalering leidt
tot de conclusie, dat de utopie in de vorm van collectieve handelingen in
het kader van sociale bewegingen dikwijls slechts een kort leven bescho-
ren is. Hetgeen Statera opmerkte ten aanzien van het utopisch karakter
van de studentenbewegingen uit de zestiger jaren kan immers van toepas-
sing worden verklaard op andere sociale bewegingen. Daarmee zou dan de
utopie telkens opnieuw ten dode zijn gedoemd. Immers het volhouden van
de spanning tussen ideaal en werkelijkheid, van de speelse dubbelzinnig-
heid bleek uiterst moeilijk. De vraag, die hiermee gegeven is, kan als
volgt geformuleerd worden: wat is de waarde van een utopie, ook al is
haar slechts een kortstondig bestaan beschoren?

Deze vraag dwingt ertoe nog eenmaal te trachten correct te omschrij-
ven, waar het bij de utopie om gaat. Welbeschouwd wordt de waarde van
een utopie niet bepaald door de duur van haar bestaan. In feite is elke
utopie in haar poging de bestaande toestand te veranderen kortstondig
van aard. Immers, elke utopie heeft betrekking op een bepaalde plaats en
op een bepaalde tijd. Of zij nu in geschreven dan wel in actie-vorm tot
verschijning komt, in de vorm van een film, een beeldhouwwerk of schil-
derij, als concrete poging het bestaande te doorbreken, elke utopie hoort
thuis in de ruimte en de tijd, waarin zij verschijnt. Gustafason drukt deze
gedachte als volgt uit: "Utopieën lossen elkaar af. De nieuwste utopie is
niet slechts het tegenbeeld met betrekking tot de ervaring van haar tijd,
zij tendeert er ook toe de voorlaatste utopie uit te sluiten. Dat heeft
natuurlijk historische gronden: iedere utopie is gebonden aan de begrensde
ervaring van haar eigen tijd" (10~.

Collectieve handelingen in het kader van sociale bewegingen kennen
uiteraard een begin en een einde. Maar dit is slechts van betrekkelijk
belang. De concrete utopische vormgeving kan verdwijnen, maar de inten-
tie, die daarin tot uitdrukking is gebracht, overschrijdt de vorm. Dit geldt
voor collectieve handelingen, maar evenzeer gaat dit op voor `Utopia' van
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More. A1 is `Utopie" als boek voortdurend te herdrukken, de erin tot ver-
schijning komende utopische intentie om een betere samenleving tot stand
te brengen, vraagt toch voor iedere tijd en voor iedere plaats een eigen
vormgeving. De waarde van een utopie wordt niet zozeer bepaald door de
vorm, waarin zij zich uitdrukt, alswel door de bezielende intentie die van
haar uitgaat om de bestaande werkelijkheid te veranderen in de richting
van een toekomst, waarin meer mensen een groter geluk ervaren.



Bijlagen
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Bijlage I

Een fragment uit de vredesbeweging

1. Inleiding

De vredesbeweging, zoals wij die nu kennen, heeft een rijke voorgeschie-
denis. In `Een wenkend perspectief?' wordt gewag gemaakt van verschil-
lende tradities, waarin de vredesbeweging geworteld is: de socialistische,
de anarchistische en de christelijke. Verschillende accenten leggend,
hebben deze het vredesdenken bepaald. Betekende de Tweede Wereldoorlog
een zekere kentering in dit denken, de decennia vanaf ongeveer 1950 lie-
ten opnieuw een opleving ervan zien, vooral gekenmerkt door een meer
politieke stellingname en door verbreding van de beweging. Rond 1977, zo
menen de auteurs van hierboven vermelde studie, zag de nieuwe vredeabe-
weging in Nederland het licht. De actie `Stop de neutronenbom', die meer
menaen dan voorheen op de been bracht, alsook de verschuiving, die bin-
nen het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) zichtbaar werd van een meer
ethische bezinning in de richting van een meer politiek gerichte activiteit,
luidde een nieuwe fase in de ontwikkeling van de vredesbeweging in.

De schrijvers van `Een wenkend perspectief?' wijzen erop, dat de vre-
desbeweging een tamelijk incomplete beweging is. In tegenstelling tot
andere sociale bewegingen, is hier van interne, dat wil zeggen van op
exemplarisch alternatief of persoonlijke groei gerichte, oriëntatie nauwe-
lijks sprake. Welhaast alle vredesgroepen zijn maatachappijkritiach van
aard. Evenwel bestaan tussen deze groepen aanzienlijke verachillen, met
name waar het de radicaliteit van standpunten en actiewijzen betreft (1).

In dit hoofdstuk, dat een eerste voorbeeld wil bieden van een analyse
van het utopische gehalte van sociale bewegingen, is gekozen voor een
beperkte benadering van de vredesbeweging. Aandacht zal vooral worden
besteed aan het optreden van het IKV, als belangrijke representant van
de vredesbeweging, en wel gedurende de periode van 1977 tot aan 1985.

Deze noodzakelijke beperking, ingegeven door de aard en de binnen de
perken te houden omvang van deze atudie, hoeft evenwel geen afbreuk te
doen aan de mogelijkheid deze beweging te doorlichten op haar utopiache
gerichtheid.
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2. Een impasse

In de zaterdagbijlage `Het Vervolg' van de Volkakrant van 22 december
1984 doet Bob Groen een poging de vredesbeweging aan een analyse te
onderwerpen. "De beweging", zo schrijft Groen, "- die overigens uit tien-
tallen organisaties en groepen beataat, waarin het rakettenverzet zo'n
beetje de eníge gemeenschappelijke factor vormt - bevindt zich in een
impasse. Tussen het 1 juni-besluit van het kabinet-Lubbers van dat jaar
en de met weinig illusies tegemoetgeziene datum van 1 november 1985 is
men hard bezig om het zoveel mogelijk eens te worden over een te
volgen verzetsstrategie" (2). Het eerder aangehaalde adagium van de
socialistische utopist Chernyshevskii: "Wat te doen?" lijkt in hoge mate
van toepassing op de vredesbeweging. De diacusaie spitst zich met name
toe op de vraag, hoe politiek de vredeabeweging dient te zijn. Daar zijn
de meningen duidelijk over verdeeld.

In zijn artikel duidt Groen op een "diepe kloof tussen de `strategen'
die op de meest efficiënte manier als beweging (en vooral niet als partij)
politiek actief willen zijn en het politieke bealuitvormingaproces willen
beïnvloeden in de richting van een kernwapenvrije wereld en diegenen
voor wie verontrusting en verontwaardiging, mits massaal genoeg geuit, de
ratio van de beweging dienen te vormen" (3). Aan de ene kant tekent
zich een groep van mensen binnen de beweging af, die, zich bewust van
de weerbaratigheid van de politieke realiteit van het nucleaire machts-
evenwicht tussen Oost en West, waarbinnen ook Nederland zich bevindt,
probeert naar wegen te zoeken juist binnen die politieke werkelijkheid om
uiteindelijk toch te komen tot een kernwapenvrij Nederland, een kernwa-
penvrij Europa en - als dat zou kunnen - een kernwapenvrije wereld.
Deze groepering sluit politieke compromisaen niet bij voorbaat geheel en
al uit als mogelijke stappen in de gewenste richting. Aan de andere kant
zien we een groep, die de Grote Weigering voorstaat, het Absolute Neen,
die wara is van politieke machtsspelletjes rondom wapens die allesvernie-
tigend zijn en van geen compromis wil horen, laat staan een compromis
dat ook maar op enigerlei wijze door de vredesbeweging ondersteund zou
kunnen worden. Binnen deze laatste groep bevinden zich ook de meest
radicale elementen van de beweging, die de BONK-benadering aanhangen
van Burgerlijke Ongehoorzaamheid en Non-Kodperatie, waarbij acties als
belasting weigeren, stakingen, conaumentenboycot en blokkades zeker niet
geschuwd zijn.

De vredesbeweging lijkt verscheurd en bevindt zich in een impasse. De
vraag ia niet alleen, in hoeverre de pogingen van het overkoepelende
Komitee Kruisraketten Nee om op één noemer te kunnen blijven opereren,
bijvoorbeeld via de organisatie van het Volkspetitionnement van het na-
jaar 1985, kans van slagen hebben om de impasse te doorbreken en de
verschillende partijen met elkaar te verzoenen. De kwestie is ook of de
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vredesbeweging door haar interne verdeeldheid haar aantrekkingskracht op
een groot gedeelte van haar achterban niet dreigt te verliezen en daarmee
aanzienlijk aan kracht en gezag inboet. Zelfs indien de beweging erin
slaagt de kloof tussen de strategen en de grote weigeraars te overbrug-
gen, als dat al mogelijk is en niet slechts een schijnbrug kan betekenen,
blijft de kans, dat velen zich in deze beweging niet meer kunnen herken-
nen, levensgroot aanwezig. Het is namelijk niet uitgesloten, dat een groot
gedeelte van de achterban van de vredesbeweging zich noch herkent in
het standpunt van de strategen, noch in dat van de grote weigeraars en
evenmin geïnteresseerd is in het dichten van de kloof tussen beide. De
brug tussen twee standpunten, die beide als onjuiat worden ervaren, zou
niet alleen wel eens uiterst wankel kunnen blijken te zijn, maar ook door
velen als onbegaanbaar kunnen worden gezien, omdat deze zich op de
verkeerde plaats bevindt.

Zeker, de vredesbeweging moet het, zoals Groen stelt, hebben van ra-
tionele analyses van wapensystemen en van de politieke context, waarbin-
nen in Oost en West het defensiebeleid gevoerd wordt, wil zij door de
politiek serieus genomen worden; zeker moet zij tegelijkertijd een groot
mobiliserend vermogen bezitten om als politieke machtsfactor in ons land
gehoord te worden. Het kan niet gaan om een óf-óf in deze. Het probleem
lijkt echter te liggen in de aard van de verhouding tussen de vredesbewe-
ging en de politiek. Daarvan lijkt ook haar mobiliserend vermogen afhan-
kelijk.

De vraag is niet, óf de vredesbeweging zich iets gelegen moet laten
liggen aan de politieke werkelijkheid. Daarin hebben Groen en met hem
velen gelijk; wil de vredesbeweging door de politiek au sérieux genomen
worden, dan dient zij op de hoogte te zijn van wat er in die werkelijk-
heid gaande is, dient zij op de hoogte te zijn van aard en werking van
het nucleaire afschrikkingssysteem, van het gevoerde veiligheidsbeleid en
wat dies meer zij en dient zij tevens rationeel analytiach te werk te
gaan. De vraag is alleen wel, op welke wijze zij met haar realisme binnen
de politieke realiteit omgaat, welke tactiek zij daarbij hanteert. Want
politiek realistisch zijn betekent nog niet per se realistische politiek te
moeten bedrijven. De vredesbeweging boet niet aan mobiliserend vermogen
in door ontwikkeling van haar rationeel analytiache denkkracht op de eer-
ste plaats, maar vanwege het feit, dat zij deze analytische denkkracht op
een wijze aanwendt, die door velen als inadequaat aan de beweging als
zodanig wordt ervaren, door namelijk te zeer partij-politieke atellingen te
betrekken en daardoor zich te compromitteren met politieke compromisaen.

Was het namelijk niet zó, dat juist de distantie van de voormannen
van de vredesbeweging ten opzichte van de politiek grote aantrekkings-
kracht heeft uitgeoefend op mensen in de eerste jaren van de vredescam-
pagne? En dit juist op basis van de overtuiging, dat een wereld zonder
kernwapens niet alleen zaak kàn zijn van de in partij-politieke constel-
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latie vertaalde democratie, maar evenzeer zaak is van alle menaen, die
met elkaar een viaie delen op een uiteindelijke wereld van vrede. Dit
standpunt, dat gelegen is tussen het politieke haalbaarheidsdenken, dat
vaak getekend is door al te kortzichtige pragmatiek, en de visionaire
toekomstdroom, betekende, zo kan men- stellen, een appèl op het sociaal-
ethisch bewustzijn van mensen, dat als utopische intentie te karakteri-
seren is.

In het hier volgende zal deze stelling nader worden onderbouwd aan de
hand van teksten uit de verschillende Vredeskranten, zoala die door het
IKV vanaf 1977 zijn uitgebracht. Vervolgens zal worden bezien, in hoe-
verre de ontwikkeling van de vredesbeweging, en dan vooral met name die
van het IKV, te kenschetsen valt als een zekere afwijking van het uto-
pische pad.

3. Uit IKV-Yredeakranten (197? -1981)

In de Vredeakrant 1977, uitgegeven door het IKV, staat een `Manifest
tegen de kernwapens' afgedrukt, waarin een beroep gedaan wordt "op
iedereen zich tot het uiterste in te spannen de kernwapens uit de wereld
te helpen" (4). Het manifest somt een aantal redenen op voor dit beroep:
"Omdat deze wapena ons en onze kinderen en kleinkinderen tot in vele
geslachten kunnen beachadigen (...); Omdat steeds meer landen (...) over
deze wapens de beschikking krijgen. (...); Omdat het afschrikkingseven-
wicht nieta andera is dan een wederzijds massale gijzeling (...); Omdat een
veilige afloop van het afschrikkingsayateem op langere termijn uiterat
onwaarachijnlijk ia (...); Om al deze redenen, maar nog het meeat omdat
in het afschrikkingssysteem de omgang van mensen met elkaar zo
volstrekt ontaard is, dat we ons er diep voor achamen. Om al deze
redenen roepen wij u op: Help de kernwapens de wereld uit, Om te begin-
nen uit Nederland. Wij vragen om uw instemming met dit manifest. Door
uw inzet kan een nieuwe beweging tegen de kernwapens ontataan, een
beweging van alle mensen die deze argumenten tegen kernwapens door-
alaggevend vinden, en de oproep van het Interkerkelijk Vredesberaad
willen volgen (...)" (5). Het gaat, zo lezen wij elders in dezelfde krant,
om een nieuwe beweging, die ook een nieuw soort beweging wil zijn:
"Want het gaat om iets dat én politiek én erg peraoonlijk is" (6). Het
gaat erom "mensen te motiveren om in hun dagelijkse verantwoordelijkhe-
den ieta aan de kernwapens te gaan doen" (7), waarbij als eerste mijlpaal
wordt geviseerd: "Een verzoek van de Nederlandse regering aan de Ameri-
kaanse regering om zijn kernwapens weg te halen van Nederlands grond-
gebied" (8).

De actie slaat aan. In de Vredeskrant van 1978 kan gemeld worden,
dat "in tal van gemeenten en parochies het gesprek over de kernwapen-
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problematiek op gang (is) gekomen" (9). In het kader van deze bespreking
van de vredesbeweging is vooral de Vredeskrant van 1979 van belang.
Daarin verschijnt een uitgebreide verantwoording van de dan twee jaar
oude campagne. Daaruit enkele, wat langere citaten: "Het doel van de
IKV-campagne is een kernwapenvrije wereld, met als eerste stap de
kernwapens weg uit Nederland. Dat is een politiek doel. (...) Iedereen
wordt gevraagd mee te helpen, maar de geestelijke achtergronden van ons
streven zijn voor het bereiken van dat doel niet onverschillig. Wij willen
daarvan verantwoording afleggen. Toen wij in 1977 met de campagne
begonnen was dat allereerst uit schaamte. Schaamte over de manier
waarop onze wereld-samenleving nu al vele jaren lang zijn veiligheid laat
rusten op een permanente bereidheid tot massavernietiging, elk uur van de
dag. Schaamte ook over onszelf als Interkerkelijk Vredesberaad in Neder-
land. Want na 10 jaar Vredesweek (vanaf 1967) zagen wij dat ook wij
nauwelijks een tegenkracht waren tegen de voortjagende bewapening. En
dat gold met name de massavernietigingswapens-bij-uitetek, de kernwa-
pens. Volgelingen van Christus moeten vredesstichters zijn, ook wanneer
de lasten daarvan zwaar zijn (...) Ook in de politiek groeit het besef dat
er iets moet gebeuren (...). Nu is ook de ethische vraag aan de orde of
het blijven vertrouwen op massavernietigingswapens wel geoorloofd is.
Met spijt stellen wij vast dat nog altijd de meeste politici hier ja op
zeggen (...). Het alternatief van een uitweg via eenzijdige stappen achten
zij te riskant. Toch heeft in korte tijd Nederland internationaal de naam
gekregen van een land waar het plaatsen van nog meer en nog modernere
kernwapensystemen politiek moeilijk haalbaar zal zijn. (...) Het verplette-
rende gevoel van machteloosheid dat zich van `gewone mensen' meester
maakt als zij vernemen wat er gaande is, delen wij als IKV. De kernwa-
pens de wereld uit lijkt bij voorbaat een verloren zaak. Gewone mensen
in Nederland, die de strijd aanbinden met de kolossale, anonieme machten
van onze tijd? Het lijkt onbegonnen werk. Maar wij willen ona als IKV
laten aanspreken door wat wel heet: het apocalyptisch karakter van onze
tijd. De term `apocalyptisch' wordt de laatste tijd veel gebruikt door
diegenen die doordrongen zijn geraakt van de doodsdrift en de uitzicht-
loosheid van het systeem van veiligheid-door-afschrikking. (...) Het merk-
waardige - en het hoopvolle - is dat de bijbelgedeelten die `apocalyptisch'
heten nu juist niet `apocalyptisch' zijn in deze zin dat ze de angst aan-
jagen en de verstarring versterken.(...)

Deze bijbelgedeelten zijn geschreven ter bemoediging van Gods volk, in
duistere en uitzichtloze tijden. Juist dan ia trouw aan de verwachting
geboden. Zij `onthullen' wat er in die chaotische, panische tijden werke-
lijk aan de hand is. Gods toekomst waarin `de tranen van alle ogen zullen
worden afgewist' (...) is de garantie dat verwoesting en verdelging niet de
uíteindelijke bestemming van de mensheid is, en dat dus in de almacht
daarvan niet geloofd mag worden. (...) Trouw aan de verwachting van het
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heil van Gods Koninkrijk, niet angat voor het onheil, moet onze campagne
tegen de kernwapens kenmerken. (...) Niet de angat maar de liefde zal de
basis zijn van het samenleven van menaen. De liefde is niet slechts voor
straks, maar moet nu reeds gestalte krijgen. (...) Wij willen in Nederland
onze strijd voeren in het kader van de parlementaire democratie, maar
uiteindelijk gaat het ons niet om de macht van het getal, maar om de
macht van het woord. Zoals in Jezus Christus Goda woord is vleesgewor-
den, zo moet ook vandaag de waarheid worden gedaan. (...)" (10).

Deze teneur van `niet bij de pakken neerzitten' en vol verwachting de
toekomst tegemoet treden, kenmerken de eerste jaren van de campagne.
De vredesbeweging bevindt zich tegenover de politiek. Maar zeker niet
alleen als een moralistisch bolwerk. Wel degelijk wordt binnen de bewe-
ging gevolgd wat de politiek doet en wordt naar voren gebracht wat de
politiek eigenlijk zou moeten doen.

Groot was de teleurstelling na het moderniseringsdebat in de Tweede
Kamer van 19 december 1979, waarbij Nederland de plaatsing van 572
kruisraketten in West-Europa in feite accepteerde. Maar de beweging ging
voort met haar campagne "in 1977 opgezet", zo lezen we in de Vredes-
krant van 1980, "om uitdrukking te geven aan zijn morele afwijzing van
het afachrikkingssysteem, op een manier waarop die afwijzing politiek
vorm kan krijgen" (11). Het idee van de eenzijdige atappen krijgt duide-
lijker inhoud. Maar welke macht heeft het idee? In de vredeskrant van
1980 lezen we: "Vermoedelijk staat het hele idee te zeer haaka op het
militaire veiligheidsdenken, op de (over)machtspolitiek en op de institu-
tionele belangen van industrie, laboratoria, militair apparaat, bureau-
cratie en vakbonden. Het is een illusie te menen dat een idee, hoe goed
dan ook, het winnen kan van de hierboven genoemde `machten', zonder
dat er achter dat idee een eigensoortige `macht' georganiseerd wordt. Dat
ia ook precies wat het IKV binnen en buiten Nederland aan het idee pro-
beert toe te voegen: de inzet van veel toegew~jde groepen mensen en
instanties" (12).

En dan volgt 1981. Ook in dat jaar een Vredeskrant. Wederom met een
verantwoording, die niet alleen de bestaande machtaverhoudingen tussen
Ooat en West van dat moment aan een analyse onderwerpt, maar ook ge-
tuigenis aflegt van het geloof in Gods tegenwoordigheid. "Wat ons in onze
campagne tegen de kernwapens beweegt en bezielt kan uiteindelijk niet
het geloof zijn in eigen kracht, niet de overtuiging van het eigen gelijk.
Juiet in een politieke campagne als de onze, zal een geest moeten heersen
die weet heeft van verzoening, een apiritualiteit die gevoed wordt door
het besef dat de macht van de dood niet het laatste woord heeft" (13).

En dan verderop in dezelfde krant van 1981: "De vredesbeweging is
niet zonder macht. Maar zij verkeert in de (gelukkige) omstandigheid dat
zij haar macht alleen kan ontlenen aan de zaak waarvoor zij staat. Zij is
niet in het bezit van machtsmiddelen, die aan iets anders ontleend zijn en
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waarmee zij haar zin eventueel zou kunnen doordrijven. In die positie
verkeert de vredesbeweging niet en voor de verleidingen daarvan blijft zij
dus gespaard. Dat is geen verdienste en dus ook geen verwijt aan anderen
die wel aan zulke verzoekingen onderhevig zijn. De vredesbeweging heeft
in feite `slechts' twee machtsinstrumenten tot haar beschikking. Dat zijn
a) de kracht van haar argumenten en b) de aanhang die zij achter die
argumenten kan organiseren" (14).

Gesteld voor de vraag hoe de vredesbeweging zich weert tegen de be-
dreiging, dat de modernisering van het kernwapenarsenaal in West-Europa
zich in alle hevigheid doorzet, is het antwoord simpel: "Door haar macht
te tonen. Door steeds weer haar argumenten te geven en die verder te
onderbouwen. Dat hebben we bijna drie jaar lang gedaan. Maar juiat nu
het er om gaat spannen door haar aanhang zichtbaar te maken. Door een
levend bewijs te geven dat de schare er is. Een menigte van mensen die
niet langer de weg wil gaan van steeds weer nieuwe kernwapens. Dat
levend bewijs moet gedemonstreerd worden. En daarom gaan we dit najaar
de straten op, om te laten zien dat we er `zijn' en om gebruik te maken
van het democratisch goed, dàt wij ons in dit land mogen vertonen zoals
we zijn. (...) Wij vertrouwen op onze democratie. (...) In onze democratie
is verandering te allen tijde mogelijk. Als de noodzaak daartoe maar
duidelijk en voldoende zichtbaar gemaakt wordt. Dat is voor ons het ken-
merk van de levende democratie, die wij proberen hoog te houden" (15).

15 september 1981 verschijnt de definitieve oproep onder het motto:
"Geen nieuwe kernwapens in Europa; Niet in Nederland, noch in enig
ander land". "Wij zijn allen geroepen ons met moed, fantasie en kracht
tegen de dreigende ontwikkelingen te verdedigen en alternatieven voor de
huidige militair-strategische politiek te ontwikkelen. Sluit U aan bij de
demonstratie van 21 november 1981!" (16).

4. Een tussenbalans

Op dit punt wordt de ontwikkelingsgeschiedenis van de IKV-vredesbe-
weging onderbroken. Een bepaalde periode lijkt afgesloten. Weliswaar
vormt de demonstratie van 21 november 1981 daarvan het eigenlijke sluit-
atuk en hoogtepunt tevens, maar vooraleer daar nader op in te gaan, zal
eerst hetgeen daaraan is voorafgegaan aan een evaluatie worden onder-
worpen.

Op grond van de beschrijving van de vredesbeweging, zoals die in de
voorafgaande pagina's vooral aan de hand van citaten uit Vredeskranten is
gegeven, kan gesteld worden, dat deze beweging zich binnen `het utopi-
sche veld' heeft bevonden. Om deze stelling te onderbouwen, zal gebruik
worden gemaakt van de kenmerken van de utopie, die in hoofdstuk ? zijn
samengevat.
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Sociaal-ethiech

Kenmerk voor het utopische is dat daarin de contrastervaring tussen
ideaal en werkelijkheid reliëf wordt verleend als basia voor menselijk
handelen in de richting van een toekomst van zin. Dit kenmerk valt in-
derdaad te herkennen. Tegenover de werkelijkheid van het afschrikkings-
systeem wordt bij voortduring de droom verwoord van een toekomst,
waarin "de tranen van alle ogen zullen worden afgewist" (17); tegenover
de angst wordt de liefde als de basis van het samenleven van mensen
gezien; tegenover de dreiging van de vernietiging van alle leven het
besef, "dat de macht van de dood niet het laatste woord heeft" (18). De
vredesbeweging analyseert enerzijds de wereld van de nucleaire afschrik-
king, maar heeft anderzijds ook `weet' van een wereld van vrede. Zi~
mobiliseert door beide met elkaar te confronteren mensen om hun hande-
len te ríchten op de veatiging van een wereld van vrede.

Kritiech

Daarmee is de vredesbeweging tevens uiterst kritisch: verwoesting en ver-
delging van de menaheid vormen niet de uiteindelijke bestemming van de
mena en bezitten geen almacht. De beatemming van de mensheid is een
andere, te vatten in termen van verzoening, vrede, liefde. Wanneer dan
ook de eigenlijke bestemming van de mensheid in confrontatie wordt
gebracht met de feitelijke gang van zaken binnen de gegeven werkelijk-
heid van de kernwapen-wereld, kan het niet anders dan dat deze laatste
scherp wordt afgewezen. In het licht van de ideaal denkbare of in geloof
geviseerde werkelijkheid kan de gegeven toestand niet goedgekeurd wor-
den. Bovendien stelt deze kritiek tegenover de feitelijkheid van de gege-
ven situatie de mogelijkheid van een andere toekomst, tegenover de
machteloosheid van "gewone mensen" (19) hun eigen macht om de wereld
te veranderen en ook dat vormt de inhoud van de kritiek.

Inventief-transformerend

Deze vorm van kritiek werkt transformerend in die zin, dat zij menaen
aanzet in hun dagelijkse verantwoordelijkheden iets aan de kernwapens te
gaan doen. De vredesbeweging mobiliseert mensen niet bij de pakken van
het bestaande afschrikkingssysteem neer te zitten, maar op weg te gaan
naar een andere werkelijkheid van vrede. De bestaande werkelijkheid is te
veranderen: "In onze democratie is verandering te allen tijde mogelijk"
(20), stond in de Vredeskrant van 1981. Alternatieven voor de huidige
militair-strategische politiek zijn zeker te ontwikkelen. Het mobiliserende
karakter van de vredesbeweging ligt met name in versterking van een
mentaliteit, die ervan uitgaat, dat de gegeven werkelijkheid te veranderen
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is, ook door "gewone mensen" (21), wanneer deze "gewone mensen" (22)
hun eigen macht maar tonen.

Asymptotisch-richtinggevend

De utopie, het utopische, is asymptotisch: hetgeen verlangd wordt, is als
zodanig niet haalbaar, niet volledig door mensen te realiseren; het uto-
pische doel is een toekomst die openblijft. De campagneleuze van het IKV:
"Help de kernwapens de wereld uit, Om te beginnen uit Nederland" is
asymptotisch te begrijpen. Het doel van een kernwapenvrije wereld is,
"realistisch gesproken" (23), wel niet als zodanig haalbaar, maar van de
andere kant, "idealistisch gedacht" (24), ook weer niet zó denkbeeldig, dat
het verlangen daarnaar niet omgezet zou kunnen worden in een handelen
in de richting van dat doel. Het lijkt onbegonnen werk, wanneer "gewone
mensen in Nederland (...) de strijd aanbinden met de kolossale, anonieme
machten van onze tijd" (25), maar "trouw aan de verwachting van het heil
van Gods Koninkrijk" (26) durven mensen deze strijd wel aan. Vol ver-
wachting treden zij de toekomst tegemoet in een geest van verzoening,
"vanuit een spiritualiteit die gevoed wordt door het besef dat de macht
van de dood niet het laatste woord heeft" (27). De campagne van het IKV
is een oproep zich op weg te begeven naar een toekomst van vrede, een
lange weg, waarvan het eindpunt binnen de aardse werkelijkheid niet di-
rect zichtbaar is, maar die daarom toch zeker niet minder begaanbaar is.

Holistisch

Op het eerste gezicht lijkt de vredesbeweging een, zoals dat genoemd
wordt, one-iasue beweging te zijn. Niet ontkend kan worden, dat zij vanaf
het begin van haar campagne de focus sterk gericht heeft op de aanwe-
zigheid van kernwapens in de wereld. Toch valt de vredesbeweging, zeker
gedurende deze eerate periode van haar campagne, een zekere holistische
visie niet te ontzeggen. In navolging van Van der Loo, Snel en Van
Steenbergen zou hier Roszak aangehaald kunnen worden, wanneer hij
schrijft: "(...) de orthodoxe cultuur waar zij (de jongeren van de tegen-
cultuur, JG) mee geconfronteerd worden lijdt aan een besmettelijke en
fatale ziekte. Het voornaamste symptoom van die ziekte is de schaduw
van de thermonucleaire vernietiging waaronder wij ineenkrimpen. De
tegencultuur stelt zich op tegen de achtergrond van dit absolute kwaad,
een kwaad dat niet gedefinieerd wordt door het loutere feit van de bom,
maar door het totale ethoa (cursiveringen van Roszak, JG) van de bom,
waarin onze politiek, onze publieke moraal, ons economisch leven en ons
intellectuele streven nu vastzitten met een weelde aan ingenieuze rationa-
lisaties" (28). Tussen de regels van de teksten uit de Vredeskranten is
deze holistische visie ook zeker te lezen, waar gesproken wordt van ont-
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aarding van de omgang van mensen met elkaar, van "de (over)machtspoli-
tiek en de inatitutionele belangen van de induatrie, laboratoria, militair
apparaat, bureaucratie en vakbonden" (29). Het afschrikkingssyateem ataat
niet op zichzelf, maar is het gevolg van een bepaalde cultuur, van een
bepaalde manier van menselijk samenleven in zijn algemeenheid.

Speels dubbelzinnig

Als kenmerk is in het voorafgaande hoofdstuk ook de speelse dubbelzin-
nigheid van de utopie genoemd. Hoewel dit kenmerk behoort tot het
eigene van de utopie in strikte zin, dat wil zeggen tot de zichtbare ver-
beelding van de utopische intentie, waarover hierna meer, is daarvan ook
in de geschriften van het IKV sprake. De realisering van het rijk van de
vrede wordt als werkelijk-onwerkelijk, ala realistisch-idealistisch voorge-
steld.

Het verlangen naar meneelijk geluk tot uitdrukking brengend

Het zal duidelijk zijn, dat het streven naar een wereld van vrede, zoals
dat in de vredesbeweging gestalte krijgt, te zien is als uitdrukking van de
geluksdrang, die mensen eigen is. De vrede, die wordt nagestreefd, wordt
door de vredesbeweging, zeker vanaf 1977, niet meer alleen als subjec-
tieve categorie gezien, maar uitdrukkelijk in verband gebracht met de
sociaal-politieke dimensie van het menselijk samenleven. In die zin ver-
band leggend tussen vrede en inrichting van de samenleving apoort de
vredesbeweging met de intentie van de utopie.

Zichtbaar a1s beeld

Uit de beschrijving van de vredesbeweging tot nu toe licht een utopisch
beeld nog niet op. Wel is samenvattend te stellen, dat de beweging met
haar campagne "Help de kernwapens de wereld uit, Om te beginnen uit
Nederland" door de aanwezigheid van belangrijke utopische kenmerken een
kader biedt, waarbinnen de utopie als zodanig kán verschijnen. Op welke
wijze dit het geval is geweest, zal in hetgeen volgt, nader worden beke-
ken.

5. Yredesdemonetratie8

De oproep uit de Vredeskrant van het IKV vond gehoor. Op 21 november
1981 vond in Amsterdam een demonstratie plaats. "Op dat tijdstip -
omatreeks één uur 's middags - is het al volstrekt duidelijk. In Bonn,
Madrid, Rome en Brussel werden indrukwekkende vredesmarsen gehouden,
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maar dit slaat alles. De antikernwapendemonstratie, zaterdag in Amster-
dam, is geworden wat de organisatoren hadden gehoopt: een gigantisch
protest tegen de kernwapenwedloop, een niet te negeren eis af te zien
van plaatsing van nieuwe kernwapens in Europa en een indringende bood-
schap aan politici in Oost en West vrijblijvende vredeswensen om te
zetten in een tastbaar zichtbaar resultaat. (...) Vele duizenden individuen
zijn, althans voor de duur van de demonstratie hun gevoel van machte-
loosheid kwijt. Ondanks het ernstige karakter van de dag is de stemming
overal uitstekend. Het gedrang en geduw van duizenden vreemde lijven
wordt vriendelijk, soms lachend ondergaan. Ouderen, jongeren, gezinnen
met kinderen, baby's en peuters in opklapwagentjes. Gewone Nederlanders,
die naar Amsterdam zijn gekomen, omdat zij bang zijn voor of op z'n
minst bezorgd over kernwapens, politieke groeperingen uit binnen- en
buitenland, soldaten, punks, artsen, Dominicaner paters in habijt, delega-
ties uit allerlei steden en dorpen, kruipen eensgezind door de stad, bege-
leid door orkesten. Als een geluidslawine rollen af en toe klap- en juich-
salvo's, die spontaan ontstaan, over de rijen naar voren. Etend, drinkend
(warme wijn tegen de Koude oorlog), pratend en zingend ("Rock around
the atoom-clock", "Zie ginds komt een kruisraket", "Oh Kernraket") schui-
felen zij voort. (...) Op het plein en langs de route staan overal eettent-
jes opgesteld: koffie, soep, warme worst en broodjes haring, voor de
gelegenheid omgedoopt in "Broodje Hollanditis". Op de Dam en het Wete-
ringscircuit staan podia opgesteld, waar muzikanten de hele dag in de
weer zijn. (...) Er lopen Sinterklazen mee, een zanggroep heeft zich schit-
terend uitgedost, de cowboyhoeden met vredesstickers zijn niet te tellen,
iedereen heeft zich eigenlijk wel met een sticker of button versierd, het
lijken onderscheidingstekens. (...) Alle betrokken instanties - politie,
vervoersbedrijf en spoorwegen - roemden de medewerking van de demon-
stranten. Het organisatiecomité bedankt deze inatanties in de loop van de
middag voor hun medewerking. De politiewoordvoerder noemde de demon-
stratie "fantastisch". Sommige agenten en politiewagens waren met bloe-
men versierd. (....) De politie had duizend man op de been, vooral voor
verkeerstaken. Van zakkenrollerij werden tien aangiften gedaan, "minder
dan op een gewone zaterdag". Het Rode Kruia hoefde alechts enkele
flauwgevallen mensen te behandelen en hier en daar wat blaren door te
prikken. (....) De universitaire tellingen kwamen uit op maximaal 408
duizend deelnemers." (30).

Deze impressie uit de Volkskrant geeft ook de indruk van schrijver dezes
weer: zelden zijn zoveel mensen rondom zo'n ernstig thema zo feestelijk
en vriendelijk bij elkaar gezien. Benschop spreekt in zijn analyae van de
demonstratie van een "feestelijke chaos": "Duizenden hebben urenlang
vastgestaan op het Museumplein en zelfs helemaal niet meegelopen. Vele
anderen hebben het plein niet meer bereikt of pas na de toespraken. Een
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tweede en zelfs een derde demonstratieroute waren nodig. De hekaenketel
werd echter een winatpunt, de charme van 21 november" (31).

De utopiache intentie van de beweging kreeg beeldend gestalte: zicht-
baar voor wie het wilde zien tekende zich op 21 november 1981 het beeld
af van een werkelijkheid, die, anders dan de gegeven werkelijkheid van
dreiging van oorlog met de meest vernietigende wapenaystemen, juiat in
confrontatie daarmee gekenmerkt werd door vredig samen-leven. Feitelijke
en mogelijke werkelijkheid troffen elkaar in een meerzinnig achouwspel:
de feitelijkheid aan de kaak stellend door de mogelijkheid van een andere
te tonen. Een beeld van verlangen, dat de toekomst in een ander perspec-
tief plaatste dan op basis van het realiteitaprincipe te verwachten was;
een beeld ook, dat een verwevenheid tussen positiviteit en negativiteit
liet zien; dat de spanning in zich bergde van het ideaal van vrede en de
realiteit van catastrofale oorlogsdreiging; een beeld, dat kritisch de gege-
ven maatachappelijke constellatie confronteerde met een andera mogelijke
werkelijkheid, mensen opwekte de richting van die andere mogelijke wer-
kelijkheid, die het ideaal dichter en dichter benadert, op te gaan.

Niet alleen ging het op 21 november om wapens of wapenaystemen, maar
meer nog om een stijl van leven, van mens-zijn, die weliswaar feitelijk
getekend wordt door vijandsdenken en dienovereenkomstig vijandig hande-
len, waarvan kernwapena de abaurde vertolking vormen, maar die tegelij-
kertijd mogelijk anders kan zijn, namelijk gekenmerkt door broeder- en
zusterachap en wel wereldwijd - waarom ook niet? Een bonte maat-achap-
pij van ouderen en jongeren, soldaten en punkets, patera en artsen, etend
en drinkend, pratend en zingend. Speela was het. De eenzinnigheid van de
gegeven werkelijkheid werd doorbroken in een werkelijk-onwerkelijk en
onwerkelijk-werkelijk tijd-ruimtelijk spelen met feitelijkheid en mogelijk-
heid. Op deze dag in deze atad, ale was het van alle tijden en van alle
steden, kreeg het verlangen van menaen naar vrede met elkaar geatalte.
De eenzinnige werkelijkheid op z'n kop gezet: broodjea haring heetten
broodjes "Hollanditis"; veel mensen waren verkleed ala was het carnaval;
Sinterklazen liepen mee; agenten en politiewagens waren met bloemen
versierd. Temidden van kernwapenwedlopende machten speelden mensen op
en rond een Amsterdams plein de vrede.

Andere manifestatiea

In het kader van de vredesbeweging blijkt het utopiache gced te gedijen.
En dat geldt niet alleen de Nederlandse vredesbeweging. Een half jaar
later vindt bijvoorbeeld in New York een aoortgelijke gebeurtenis plaats
als in Amsterdam. "Het was de grootste manifestatie die New York ooit
beleefd heeft, volgens sommige zelfs de grootate uit de geachiedenis van
de Verenigde Staten. Tenminste een half millioen demonstranten verza-
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melden zich zaterdag (12 juni 1982, JG) bij het gebouw van de Verenigde
Naties en marcheerden over de Vijfde en Zevende Avenue in twee enorme
mensenrijen zingend en handenklappend naar Central Park voor een bijna
feestelijke vredesbijeenkomst met veel muziek en zonder arrestaties of
incidenten. Pacifisten, katholieke bisschoppen, milieugroeperingen, acteurs,
conservatieve en vooruitstrevende politici, Indianen, boeddhistische
monniken, bejaarden, kinderen, Amerikanen, Japanners, Europeanen, Zuid-
amerikanen - het was een onwaarschijnlijke parade van zeer verschillend
denkende mensen, die toch een ding gemeen hadden: hun angst voor de
kernwapens.

`Als er een kernoorlog komt gaan we allemaal dood', zei een negen-
jarig meisje. `Een kernoorlog betekent het eind van de wereld. Wij
demonstreren hier om de regeringen van alle landen te vertellen dat dat
niet kan.' Diezelfde boodschap stond in allerlei variaties op duizenden
spandoeken die de demonstranten meedroegen; er liep zelfs een hond rond
met op zijn rug het bord `honden voor ontwapening'. (...) Er waren geen
incidenten van betekenis; zelfs sommige politieagenten liepen met kleur-
rijke slingers van Japanse papieren kraanvogels om hun nek. De mara van
de Verenigde Naties naar Central Park kreeg door de meer dan levens-
grote poppen van het Bread en Puppet Theatre en de bewerkelijke praal-
wagens iets van een vrolijk carnavalsoptocht; eenmaal in het park groeide
steeds meer de sfeer van een gezellige zondagse picknick of een popcon-
cert als Woodstock of Kralingen".(32).

Behalve op deze twee massale demonstraties valt in dit verband nog te
wijzen op de vredestocht, die jaarlijks wordt gemaakt vanuit Denemarken
naar Frankrijk via Duitsland. Hieraan nemen enkele honderden mensen
deel, die zich per fiets verplaatsen. Onderweg wordt gealapen in tenten,
wordt in gezamenlijkheid gegeten, gezongen, muziek gemaakt. Voortdurend
wordt geprobeerd met mensen, die aan de route wonen, geaprekken te
voeren over de doelstelling van de onderneming; wordt - en dat ia uitein-
delijk waar het om gaat - niet alleen in negatieve zin de krankzinnigheid
van de bewapeningswedloop aan de kaak gesteld maar in even positieve
zin tegelijk duidelijk gemaakt, hoe een werkelijke vrede eruit zou kunnen
zien, en wel door de wijze, waarop de deelnemers met elkaar en met de
omataanders omgaan. De vrede, die door de feitelijke werkelijkheid van de
bewapeningswedloop om zeep gebracht dreigt te worden, wordt verbeeld in
de wijze van leven van de deelnemers onderling, wordt als het ware ook
hier en nu geapeeld en krijgt daarmee het dubbelzinnige karakter van
werkelijk-onwerkelijk en onwerkelijk-werkelijk, zoala dat ook gold ten
aanzien van de vredesdemonstratie. Ook in het geval van deze fietstoch-
ten gaat het niet alleen om het probleem van de kernbewapening; deze
bewapening wordt uitdrukkelijk gezien als teken van een meer algemene
on-vrede, die de gegeven werkelijkheid kenmerkt. Er wordt gefietst, niet
in auto's gereden; er wordt in tenten geslapen, niet in gevestigde hotels;
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er beataat een afeer van onderlinge verbondenheid, ook tusaen mensen,
die elkaar van tevoren in het geheel niet kenden; men ontapant zich door
muziek te maken, niet door naar de televisie te kijken.

Nogmaals voor wie het wil zien, wordt een beeld zichtbaar, dat de
kenmerken van de utopie vertoont: toekomst openend; de spanning tussen
ideaal en werkelijkheid vasthoudend en daarmee op eigen wijze kritisch
onderscheidend tussen wat ia en wat zou kunnen zijn, tussen feitelijkheid
en mogelijkheid; richtingwijzend en uitdagend om daadwerkelijk die
richting in te gaan; niet alleen gericht op een facet van de werkelijkheid,
maar deze als geheel viserend, waarin de ontwikkelingen met elkaar
samenhangen; tenslotte, speels dubbelzinnig de eenzinnigheid van het
feitelijke beataande doorbrekend door het op zijn kop te atellen en in het
licht te plaatsen van een horizon van meerzinnigheid.

Commentaar

Het zijn drie voorbeelden van een en hetzelfde: voorbeelden van utopieën,
in eigentijdse vorm: zichtbaar in het kader van als utopisch te kenschet-
sen bewegingen, als levende beelden, eilanden ver weg van de feitelijke
werkelijkheid, en toch weer zo nabij, omdat zij juiat die werkelijkheid
doen zien, zoala deze is als feitelijkheid en als mogelijkheid.

Dàt de utopie in onze tijd verachijnt in bewegende beelden, is moge-
lijk wel verrasaend, maar toch ook weer niet uiterst verbazingwekkend.
Immera het bewuatzijn van hoe de maatschappij eruit ziet, is niet meer
alleen aanwezig bij een kleine groep geleerden of wetenschappers, maar
ontwikkelt zich onder brede lagen van de bevolking. De eamenleving
wordt door eteeds meer mensen gezien als samenleving van henzelf, bij de
inrichting waarvan zijzelf in hun leven van alledag baat ofwel nadeel on-
dervinden. Dit bewustzijn verbreidt zich waarschijnlijk ook daarom zo in
de breedte, vanwege het hoogst problematische karakter van de aituatie
waarin de maatschappij verkeert. Het leven van mensen, hun kinderen en
kleinkinderen staat op het apel op een manier die nieuw is in de geschie-
denia van de mensheid. Totale vernietiging is verre van een denkbeeldige
mogelijkheid. Dat gaat iedereen aan, tot aan negenjarige meisjes, zoala
dat meiaje van New York, toe.

Het is dan ook niet verwonderlijk, dat een samenleving als deze pro-
teat oproept. Dat dit protest utopiache vorm aanneemt zoala in het hier-
boven beschrevene, geeft naar de mening van de auteur aan, dat het
menaelijk verlangen naar een wereld waarin samenleven weer als samen
leven zonder dreiging van vernietiging van leven in al zijn vormen wordt
ervaren, op een zeer indringende manier onder de mensen leeft. Dit ver-
langen uit zich ook op de manier die het best bij de aard van een
geluksverlangen past: namelijk de grenzen van de werkelijkheid ontslui-
tend en de bestaande tijd-ruimtelijke situatie plaatsend tegen een horizont
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van meerzinnigheid, daarbij de werkelijkheid beschouwend in het licht van
het ideaal in de wetenschap het ideaal nooit geheel te zullen bereiken. De
utopie is een beeld van dat verlangen. Niet echt verbazingwekkend, dat
zij in onze tijd verschijnt, maar wel wonderlijk.

Ten aanzien van de transformerende werking van dit utopisch proteat
valt nog het een en ander te zeggen. De demonstraties waren zeker niet
vrijblijvend bedoeld. Zij wilden een signaal zijn met name voor de poli-
tici. De "mensen van de straat" wilden een teken stellen, waarnaar de
politieke wereld goed diende te kijken. De demonstraties zelf waren niet
als zodanig politiek, maar wel aan de politiek geadresseerd en in die zin
toch ook weer niet a-politiek te noemen. Ook daarin dubbelzinnig: politiek
en niet-politiek tegelijk.

Werd de boodschap ook door de politiek verstaan en opgepakt? Immers,
dat zou de demonstraties tot inderdaad transformerende gebeurtenissen
maken. In `Vredesbeweging en politiek' geeft Benschop de politieke reactie
op de demonstratie van 21 november als volgt weer: "Ogenblikkelijk kwa-
men de reacties van politieke zijde los. Zo pleitte Partij van de Arbeid-
voorzitter Max van den Berg, in een opwelling, voor een radicalere vre-
despolitiek van de PvdA, zelfs op straffe van een kabinetsbreuk (De PvdA
maakte op dat moment deel uit van het Tweede Kabinet van Agt, JG).
Van de zijde van vooral het CDA, maar ook wel de VVD, werd vol begrip
en sympathie gereageerd. Op een CDA-partijraad op 21 november (de dag
van de demonstratie dus!,JG) noemde van Agt kernwapens `een misdrijf
tegen Gods schepping', en voorspelde, dat het massale geluid uit Amater-
dam in het Catshuis gehoord zal worden. Hij kondigde nieuwe regerings-
initiatieven aan op het gebied van de kernwapens. Later bleek in de
Tweede Kamer, dat het hier gewoon de al lang beataande, algemene be-
leidsvoornemens betrof. Van Agts houding was typerend voor die van meer
politici van het midden: een combinatie van oprecht geïmponeerd zijn en
politieke berekening. Dat laatste betekende het aanklampen aan de demon-
stratie en het wegmasseren van de verachillen. Veel politici verklaarden
zich solidair met het algemene doel van 21 november en beloofden zich
daar hard voor in te spannen, maar dan wel op hun manier" (33). Zo op
het eerste gezicht leek het erop, alsof de politiek geen handen en voeten
wiat te geven aan haar eigen geïmponeerd-zijn, ala zij dat inderdaad al
was. De politiek kent haar eigen wegen en daarvan afwijken gebeurt niet
zo gauw, tenminste als dit op korte termijn duidelijk stemmenverlies ople-
vert. De Amerikaanse minister van defensie Weinberger zei het aan de
vooravond van de demonstratie in New York wel erg scherp: "Het feit dat
een erg groot aantal mensen naar een bepaald evenement toe komt valt
natuurlijk op. Maar ik denk niet dat er iemand is die dan terugkomt en
zegt: we moeten onze politiek veranderen alleen omdat er een demon-
stratie is geweest" (34).
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Desalniettemin is te atellen, dat de invloed van de vredesdemonstraties
groot is geweest. Misschien is het wel zo, dat de transformerende werking
van deze ala utopisch gekenschetste gebeurtenissen voornamelijk heeft
bestaan in een verandering van mentaliteit van vele mensen, doordat zij
zijn gaan inzien, dat het ook aan henzelf ligt, of deze wereld de weg
vervolgt van ateeds meer en steeds dodelijker wapensystemen, als dat al
zou kunnen. Velen aloten zich aan bij kernen van het Interkerkelijk
Vredesberaad of werden op andere terreinen binnen de vredesbeweging
actief. Toch is ook de invloed op de politiek niet gering te schatten, al is
die nauwelijks te meten. Eén ding is wel zeker, en dat is, dat politici er
zich van bewust zijn geworden, dat, wanneer zij beslissingen hebben te
nemen inzake de kernwapenproblematiek, heel wat menaen over hun
schouders meekijken. Niet alles is meer mogelijk. De zaak van de kern-
wapens is niet meer een zaak van politici alleen. Toch is het voor velen
in de beweging de vraag, of inen hiermee tevreden mag zijn. A1 heeft het
utopisch beeld een bepaalde werking, is er niet toch méér haalbaar?

6. Vredesbeweging en politiek

Tegenover of binnen de politiek

Het is juist deze vraag, die binnen de vredesbeweging steeds aterker is
gaan leven en haar nog ateeds in hoge mate parten speelt. Ziet zij haar
plaats in een evenwichtig midden, of is het haar taak met het realiteits-
principe als uitgangspunt te streven naar het politiek meest haalbare?
Blijft zij zich opstellen tegenover de politiek of dient zij zich juist in de
politieke wandelgangen op te houden, omdat toch uiteindelijk daar de be-
slissingen worden voorgekookt, zo niet genomen?

Zoala aan het begin van dit hoofdstuk gezegd werd, zijn de meningen
binnen de vredesbeweging verdeeld. Tot goed begrip zij hier vermeld, dat
de diacussie niet gaat om het al of niet utopisch karakter van de
beweging. Het begrip `utopisch' is een duiding in het kader van dit
proefachrift. Mogelijk dat een bepaalde groep binnen de vredesbeweging
zich in deze terminologie herkent en ook inderdaad utopisch wil zijn in
de betekenis, waarin het begrip in dit geschrift wordt gehanteerd; moge-
lijk ook, dat anderen de beweging juist als niet utopiach willen opvatten.
In ieder geval wordt deze terminologie in de discusaie niet ala zodanig
genoemd. En toch lijkt deze discusaie daar alles mee te maken te hebben.
Vermoed kan namelijk worden, dat de vraag of de vredesbeweging mcet
vasthouden aan het absolute neen vanuit het verlangen naar uiteindelijke
vrede ofwel zich binnen het politieke krachtenveld moet begeven vanuit
rationele analyse van het bestaande afschrikkingssysteem, samenvalt met
de vraag of de beweging zich al of niet utopisch dient op te stellen. Bin-
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nen de beweging krijgt deze vraag vorm in de discussie omtrent de meest
effectieve handelwijze. Hoe krijgen we de kernwapens de wereld uit, om
te beginnen uit Nederland: door je op te stellen tegenover de politiek met
alle kracht van je overtuiging of door je binnen de politiek te begeven
met alle kracht van je overreding`? Moet je kritische distantie bewaren of
je begeven in het machtsspel, omdat daar de beslissingen vallen?

Twee standpunten komen in de vredesbeweging tegenover elkaar te
staan. Het eerste verdedigt de opvatting, dat de vredesbeweging politieke
partijen confronteert met de visie, die zij heeft omtrent vrede en bewa-
pening. Vanuit deze viaie beoordeelt zij de verachillende partijen ook
waar het hun beleid betreft. De vredesbeweging behoort uitdrukkelijk niet
tot de politieke krachten. Zij sluit er dan ook geen compromissen mee.
Volgens het tweede standpunt dient er geen sprake te zijn van een `te-
genover', waar het de verhouding tussen vredesbeweging en politiek aan-
gaat. De politiek is niet vijandig aan de vredesbeweging, geen tegenstan-
der. Politici zijn juist apreekbuis, ook voor de mensen van de vredesbewe-
ging. Deze beweging zou dan ook een grondhouding van acceptatie dienen
te bezitten met betrekking tot het politieke bedrijf (35).

Deze discussie heeft vooral actualiteit gekregen vanaf het moment, dat
de tweede grote demonstratie van de beweging - die van 29 oktober 1983
- werd voorbereid. Daarbij ging het erom, welke politieke partijen de
demonstratie mee wilden ondersteunen. Hierbij vielen met name de onder-
handelingen met het CDA op, die uiteindelijk toch vast liepen. Deze ma-
noeuvre in de richting van het CDA, dat voor veel menaen inzake de
kernwapenpolitiek de belichaming is van wat Merleau-Ponty ooit noemde;
"genereuze gevoelens en een conservatief gedrag" (36), heeft duidelijk
kwaad bloed gezet bij een grote groep binnen de beweging. Vanaf dat
moment ook begon de kloof tussen de voormannen van de beweging en de
achterban ervan zich scherper af te tekenen.

In feite was deze verwijdering tussen "de top" en "de basis" niet zon-
der voorgeschiedenis. Reeds tijdens de voorbereiding van de demonstratie
van 21 november 1981 was de aandacht, die besteed werd aan het betrek-
ken van politieke partijen bij de demonstratie, al groot. Voor PvdA, PPR,
PSP en CPN bleek dit geen probleem te zijn. Het CDA liet al spcedig
weten niet mee te willen doen. Alleen D'66 was moeilijk over de streep te
trekken, maar ook dit lukte tenslotte. Veel geharrewar was er over de
vraag, wie de menigte zou toespreken. Van PvdA en D'66, op dat moment
regeringspartijen, mochten of konden de ministers in ieder geval niet op-
treden. Wel werden de Kamerleden Meyer en Nuis bereid gevonden. Achter
de schermen werd intussen nog druk gezocht naar een mogelijkheid
iemand van het CDA te laten optreden, maar die mogelijkheid bleek er
toch niet te zijn. De verstandhouding tussen het demonstratiepubliek en
de sprekers van PvdA en D'66 was niet direct geweldig te noemen. Ben-
schop: "Wim Meyer en Aad Nuis kregen de gefloten rekening gepresen-
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teerd van het niet-meelopen van de PvdA-miniaters en de indruk dat hun
partijen voor verschillende gelegenheden verachillende gezichten hebben"
(37).

De keuze van Faber

Met name de figuur van Mient-Jan Faber verdient binnen het kader van
de onderhavige diacussie aparte vermelding. Rondom zijn persoon apeelde
zich de afgelopen jaren heel wat af inet betrekking tot de plaatabepaling
van de vredesbeweging, i.c. het IKV ten opzichte van de politiek. Hoe
langer hoe meer leek, maar ook bleek hij zich op te houden binnen de
wandelgangen van de Tweede Kamer, niet alleen om daar het geluid van
de vredeabeweging alleen maar te laten horen, maar ook om daadwerkelijk
invloed te kunnen uitoefenen op en betrokken te worden bij politieke
beslissingen. Het lijkt erop, alsof Faber, aanvankelijk zich bevindend in
het spanningsveld tuasen idealisme en realisme, langzaam maar zeker is
gaan schuiven in de richting van het realisme.

Opvallend is dat deze ontwikkeling, die zich in de politieke praktijk
voordeed, ook tot uitdrukking kwam in een kort artikel van zijn hand,
verschenen in Vredesboek 2 met als titel `Zes jaar IKV campagne'. Faber
begint dit artikel met een uiteenzetting over ethiek. Hij onderscheidt
daarbij gezindheidsethiek en doelethiek, de eerate gekenmerkt door volle-
dige afwijzing van kernwapens en de tweede door acceptatie van het af-
achrikkingssysteem als middel om oorlog te voorkomen. De IKV-leden
voelden zich volgens Faber noch bij de ene noch bij de andere ethiek
thuis: "In onze overwegingen ging het steeds om het één én het ander.
Wij wilden af van de nucleaire bewapening én natuurlijk wilden wij ook
de vrede en dus zeker geen oorlog" (38). Maar niet ging het om een
tussenweg, veeleer om een `meerbaansweg', die persoonlijke gezindheid én
oorlogsvoorkoming-als-doel zou samenvoegen. "We moeten een weg (curai-
vering van Faber, JG) vinden die ons tenslotte het één (geen kernwapens)
en het andere (geen oorlog) geeft" (39). Het spanningsveld is betreden.
"De weg die we stapsgewija opgaan moet het einddoel al vooraf spiegelen,
hoe onbereikbaar en utopisch dat wellicht ook moge zijn. Een ontwape-
ningsprocea gepaard aan een ontspanningsproces (cursiveringen van Faber,
JG), daar kozen we voor. Dat moet ons uiteindelijk afhelpen van de
nucleaire bewapening en brengen bij een duurzame vrede" (40).

Faber drukt zich hier uit in een terminologie, die heel wel past binnen
de utopiache traditie, dat zal duidelijk zijn. Ideaal en werkelijkheid wor-
den hier op elkaar betrokken in anticipatoire zin; het doel van duurzame
vrede doet niet alleen de werkelijkheid van het afschrikkingssysteem uit-
komen, maar vraagt ook om voorafspiegeling van dat vredesideaal binnen
de mogelijkheid van diezelfde werkelijkheid, althans voor wie naar dat
doel op weg willen. Deze gedachte, die een uitdrukkelijke verbinding legt
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tussen de gegeven situatie en het doel, alaook de weg, die daartussen
afgelegd moet worden, ademt de utopische intentie (zelfs ondanks het
gebruik door Faber van het woord "utopisch", althans, wanneer hiermee
tenminste slechts onhaalbaarheid wordt bedoeld). Het is juist deze taal,
die mobiliseert, en mensen niet alleen aanspreekt, voorzover zij zicht
hebben op de werkelijkheid, waarin zij feitelijk leven, masr evenzeer
voorzover zij zicht hebben op de werkelijkheid, zoals die zou behoren te
zijn en zou kunnen zijn. Bovendien worden hier mensen aangesproken in
hun democratische verantwoordelijkheid. "Een tweede karakteristiek van
de IKV-beweging", zo gaat Faber voort, "betreft haar kijk op onze
democratie (cursivering van Faber, JG)" (41). Uitgangspunt van de cam-
pagne is, dat deze "gebruik (cursivering van Faber, JG) zou maken van de
mogelijkheden die onze parlementaire democratie biedt. (...) Wij wilden
weer gebruik gaan maken van alle ruimte die de parlementaire democratie
kent om het veiligheidsbeleid niet alleen te beïnvloeden maar vooral ook
te democratiseren. Want wat ons dwars zat, was de wijze waarop de
buitenlandse politiek en de defensiepolitiek gestalte kregen. Er was en is
nauwelijks sprake van wisselwerking met de bevolking" (42). "Een open,
kritische en creatieve discussie over vrede en veiligheid wordt niet gesti-
muleerd binnen het afschrikkingssysteem" (43). De IKV-campagne probeert
daarbij op twee fronten tegelijk te werken: "Enerzijds wordt een dringend
beroep gedaan op `gewone' mensen om hun democratische plichten weer te
aanvaarden en gebruik te maken van de instrumenten die onze samenle-
ving biedt om regering en parlement te beïnvloeden. (...) Anderzijda wordt
doorlopend geprobeerd rechtstreeks druk op regering en parlement uit te
oefenen en het permanent te confronteren met datgene wat onder de
bevolking leeft. Een variëteit van middelen is daarbij voorhanden. Demon-
straties, lobby-werk, discussie-avonden met politici (in alle hoeken van
het land) enzovoort" (44).

Tot zover is de lijn van het betoog in utopisch intentionele zin goed
te plaatsen: de vredesbeweging houdt zich op in het midden tussen het
gegeven van het afschrikkingssysteem enerzijds en het vredesideaal an-
derzijds, en is zich tegelijkertijd ervan bewust, dat de spanning tussen
beide vruchtbaar kan worden binnen de mogelijkheden van een democra-
tisch kader. Zeker ten aanzien van het `eerste front', dat bestaat uit de
organisatie van het vredeawerk en uit activering van tussenniveaus, zoals
gemeentes en kerken, kan gesteld worden, dat bij het gebruik maken van
de daarbij genoemde democratische instrumenten de mogelijkheid blijft
bestaan zich gedistantieerd op te stellen ten opzichte van de `officiële
politiek'. Problematischer wordt dit op het `tweede front', waar demon-
straties, lobby-werk en discussie-avonden met politici op één lijn worden
gesteld. Mogelijk wordt het debat over vrede en veiligheid op deze wijze
verbreed en verhevigd, zoals Faber meent, worden ook individu en politiek
dichter bij elkaar gebracht met als resultaat een verrijking van de demo-
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cratie. Maar tegelijkertijd dient men zich af te vragen, of de distantie,
die wezenlijk behoort bij een utopische houding, met name door de acti-
viteiten van het `tweede front' niet te zeer vervaagt.

Deze vraag klemt eens te meer, wanneer we het artikel van Faber
verder lezen. Wat voor een soort instelling is het IKV als vredesorganisa-
tie, zo vraagt hij zich af. Geen revolutionaire volksbeweging: "Het IKV
beschouwt zichzelf niet als geplaatst tegenover een kwade overheid, die
niet meer te overtuigen is via de normale kanalen van onze democratie"
(45). Te zeer wordt het accent gelegd op massale acties en vormen van
burgerlijke ongehoorzaamheid. Deze passen overigens wel degelijk binnen
een parlementaire democratie, maar krijgen te exclusieve aandacht. "Als
alles `actie' is wat de klok slaat en de strategie van de beweging geba-
seerd wordt op het kweken van een `massa' die demonstratief moet aanto-
nen dat het volk of de meerderheid aan de `overkant' staat en de rege-
ring bijgevolg geen poot meer heeft om op te ataan, dan verdwijnt het
met zoveel zorg opgebouwde fijnmazige weefsel van onze democratie
achter de horizon. Dan groeien we toe naar een confrontatie-maatachap-
pij, en de huidige samenleving die vooral door dialoog (curaivering van
Faber, JG) gekenmerkt wordt, wordt dan aangetast. Het IKV vcelt der-
halve niets voor dit exclusivisme. Niet dat het tegen demonstreren is; een
ieder weet wel beter. Maar dit middel is voor ons meer uitzondering ala
regel" (46).

Gaf het eerste deel van het artikel van Faber aanleiding om te spre-
ken van een utopische gerichtheid vooral door idealisme en realisme in
een spanningsvol evenwicht te presenteren, - hetgeen een benadering op-
levert, die als het ware in zichzelf een zeker `tegenover' ten opzichte
van het politieke krachtenveld impliceert, gepreoccupeerd als men daar-
binnen is door realistisch haalbaarheidsdenken in termen, die tevens in-
gegeven worden door overwegingen van louter partijpolitieke aard (bij-
voorbeeld het instandhouden van een bepaalde regeringscoalitie) -, vanaf
dit moment lijkt Faber een andere weg in te slaan. Het spanningsvol
evenwicht tussen idealisme en realisme lijkt te worden binnengesluisd in
het politieke krachtenveld, dat juist dit evenwicht maar moeilijk kan ver-
staan en als het dit al kan veretaan, grote moeite heeft er mee om te
gaan. Zou Faber de utopiache gerichtheid hebben willen handhaven - en
het is natuurlijk zeer de vraag, of hij dit inderdaad zou willen - dan
behoefde hij niet zo huiverig te zijn voor een confrontatie-maatschappij,
die het dialogiach karakter van de huidige samenleving zou kunnen aan-
tasten. Wanneer, zoals in de utopie, ideaal en werkelijkheid met elksar
worden geconfronteerd en deze confrontatie in spanning wordt gehouden,
dan levert deze confrontatie ook alleen maar dan de daaraan eigen vruch-
ten op, indien zij inderdaad in spanning wordt gehouden en dat betekent:
indien zij zelf confronterend werkt.
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Hoe rneer de wereld van de politiek getekend is door het realisme van
het machtsspel, de ste sterker zij geconfronteerd dient te worden met de
kracht van de spanning tussen idealisme en realisme, die vervat ligt in
het spel der verbeelding. Te weinig wordt juist onze samenleving, voor
zover getekend door het politieke machtsdenken, geconfronteerd met het
anders-denken van de werkelijkheid en daarmee met zichzelf. Het gaat
niet om confrontatie of dialoog; het gaat juist om de dialoog, die ontstaat
uit de confrontatie van twee weliswaar tegenovergestelde, maar daarmee
niet geheel en al onoverbrugbare werelden. Door de `overkant' te verlaten
en naar `deze kant' te komen geeft Faber in wezen de spanning op die de
beweging tot dan toe gekenmerkt heeft en de weg vrij hield naar ver-
beelding van de als utopisch te benoemen gerichtheid. Het een en ander
lijkt bevestigd te worden door het vervolg van het artikel. Behalve een
revolutionaire beweging is de IKV-vredesbeweging "ook geen beweging die
een groepsóelang (cursivering van Faber,JG) uitdraagt" (47). Het IKV ver-
tegenwoordigt een algemeen belang "namelijk het verlangen naar ontwa-
pening en ontspanning, of nog algemener gezegd: vrede" (48). Deze termi-
nologie past weer uitstekend binnen het utopische denken, maar dit wordt
weer onderuit gehaald in een volgende alinea, waar Faber stelt: "Het IKV
heeft zijn oproep voor een wapenvrij Nederland altijd als een vooretel
(cursivering van Faber, JG) gepresenteerd. Betere ideeën waren van harte
welkom. Het ging niet om ons gelijk, maar om de beste behartiging van
het algemene belang van ontspanning en ontwapening" (49).

De vraag dringt zich nu toch op, wat dan wel als een beter voorstel
dan een kernwapenvrij Nederland te denken valt. Een beter idee is
natuurlijk een kernwapenvrije wereld, maar wordt dat idee door Faber
hiermee bedoeld?

Waar het om gaat is, dat een kernwapenvrij Nederland nu net niet
gezien dient te worden als een voorstel, maar alleen maar gezien mag en
kan worden als een symbolisch teken van de verbeelding met alle kracht
van dien. Hierop inleveren door het als een voorstel te presenteren, dat
door een beter (maar welk dan toch wel?) te vervangen zou zijn, ontdoet
het teken juist van zijn waarde: een teken van verlangen te zijn, een
beeld van verlangen, dat als zodanig in al zijn volheid aantrekkelijk is.
Een beeld van verlangen is nooit als voorstel te hanteren, doch slechts
als horizon te zien, waartegen het werkelijke gebeuren zich in zijn feite-
lijkheid, maar ook in zijn mogelijkheid aftekent.

Faber stelt dan vervolgens, dat het IKV geen aanhangsel kan zijn van
een politieke partij, gebonden aan partijprogramma's. Wel is de band met
de kerken van groot belang, want ook deze kunnen denken vanuit een
oogpunt van algemeen belang. Wat is het IKV nu wél?, vraagt Faber zich
dan af. En het antwoord luidt: "In ieder geval valt uit de negatieve con-
stateringen af te leiden dat het IKV een politieke beweging is. Want het
ontwikkelt politieke modellen met het oog op ontwapening en ontspanning.
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Bovendien is het een partij-onafhankelijke beweging mede omdat het IKV
een algemeen belang dient" (50). Een partij-onafhankelijke politieke bewe-
ging dus. Op zichzelf nog niet tegengesteld aan een utopische beweging,
maar in ieder geval niet daarmee samenvallend, indien `politiek' hier bete-
kent: lobby-werk, gesprekken met politici in de wandelgangen, het ont-
wikkelen van politieke modellen, afzien van idealisme (kernwapenvrij
Nederland als voorstel) en daarmee gepaard gaande confrontatie.

Voor een beweging die zichzelf zou willen verstaan als utopisch in de
zin die er in dit proefschrift aan wordt gegeven, ligt er een te sterk
accent op deze politieke activiteiten om met recht utopisch genoemd te
kunnen worden. In het hier besproken artikel verraadt Faber zichzelf al
als een door Groen zo genoemde `strateeg', "die op de meest efficiënte
manier als beweging (en vooral niet als partij) politiek actief wil(len) zijn
en het politiek besluitvormingsproces wil beïnvloeden in de richting van
een kernwapenvrije wereld" (51).

Hiermee maakt hij niet alleen voor zichzelf een keuze, maar als een
van de belangrijkste voormannen van de beweging geeft hij hiermee ook
richting aan de wijze van optreden van de beweging, zowel naar binnen
als naar buiten toe. Naar binnen toe betekent deze opstelling van Faber
en in hem tevens van een belangrijke groep in de top van de beweging
een zekere afstandname ten opzichte van de zogenoemde achterban. Het
verkleinen van de afstand ten opzichte van de gevestigde politiek lijkt
tegelijk een distantiëring in te houden ten opzichte van de mensen, die
eigenlijk door hem vertegenwoordigd willen worden. Immers, het opstellen
van politieke modellen, het betere lobby-werk in de wandelgangen zijn
niet alleen moeilijk te volgen voor de `gewone mensen', waar het voort-
durend over gaat, maar kunnen ook slechts het werk van enkelingen zijn,
die in zekere vrijheid en ongehinderd door al te grote bemoeizucht van
de achterban moeten kunnen opereren binnen een snel veranderend
patroon van politieke compromissen.

De weg van het realieme

Deze kloof tussen de strategische voormannen en de bewegende achterban,
vooral aanwezig in kernen, maar ook tot verre daarbuiten, lijkt nog niet
te bestaan, wanneer in oktober 1983 wederom een vredesdemonstratie
wordt georganiseerd. Nu in Den Haag. Wel gaat hieraan al een politiek
gevecht vooraf, dat vooral draait om de vraag, welke politieke partijen
deze demonatratie mee willen dragen, waarbij met name de acties in de
richting van het CDA opvielen. Maar dit politiek geharrewar weerhoudt
550.000 mensen niet naar Den Haag op te trekken.

De demonstratie wordt georganiseerd door een breed front, het Komi-
tée-Kruisraketten Nee (KKN), waaraan deelnemen tal van vredesgroepen in
den lande, FNV en progressieve politieke partijen. De vredesbeweging
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heeft in het geheel niet ingeboet aan mobiliserend vermogen: de opkomst
was aanzienlijk groter dan twee jaar daarvoor in Amsterdam. Er was veel
overeenkomst, maar er viel ook een verschil waar te nemen. Ook in Den
Haag zoals in Amsterdam veel geduld en vriendelijkheid bij de demons-
tranten, stiptheidsacties van de Nederlandse Spoorwegen ten spijt, on-
danks ook langdurig oponthoud op de autowegen. Ook in Den Haag veel
carnavaleske elementen: "Er is onnoemelijk veel te kijken. Soms lijkt de
stoet op een carnavalsoptocht, zij het met minder muziekkapellen. Een
groep mensen draagt een anti-atoompaus op een draagstoel, uit een band-
recorder klinkt de stem van de echte paus: In nomine Patris et Filii et
Spiritus Sancti. Er is een begrafenisstoet, een vijftien meter lange draak,
honderden mensen hebben zich beschilderd, er lopen honden tegen de
vrede (waarschijnlijk bedoeld: vóór de vrede, JG), een koe van de Boerin-
nen tegen Kernwapens geeft melk" (52).

Maar ook: "Op het Plein is iets vreemds te horen. Uit de verte van
het Malieveld rolt een geluid naar het Lange Voorhout, een massale
schreeuw, een yell, een gejuich, het zwelt en zwelt, op de Lange
Voorhout is het alsof een volle Feyenoordkuip Nederland tegen Spanje
met drie-nul ziet voorkomen. Daarna zakt de kreet weg langs de Hofvij-
ver. Het oorverdovende geluid is 's middaga ettelijke malen in Den Haag
te horen. De demonstranten nemen het van elkaar over. 's Avonds rolt de
vredesyell nog regelmatig tegen het Centraal Station aan. In Amsterdam,
twee jaar geleden, was die kreet er niet. Er zijn in Den Haag meer
dingen anders. De sfeer is minder speels, minder ludiek dan in Amsterdam.
Er is sindsdien iets veranderd: Woensdrecht is aangewezen, de dreigende
plaatsing is dichterbij gekomen. Er lijkt meer vastberadenheid en meer
ernst in de demonstratie te zitten. De aanhang van de vredesbeweging is
niet alleen groter dan twee jaar geleden, ze is ook breder" (53).

Deze demonstratie leek serieuzer van aard dan die van Amsterdam. De
gebeurtenissen, die plaats hebben gevonden tussen beide demonstraties in,
zoals hierboven genoemd, waren hier zeker debet aan. De sfeer was dui-
delijk realistischer, meer direct gericht op de politieke besluitvorming.
Daar was ook de keuze van Den Haag als plaats van handeling natuurlijk
niet vreemd aan. De afstand ten opzichte van de politiek was in Den
Haag duidelijk minder groot dan indertijd in Amsterdam. Dat bleek ook
uit de wijze, waarop de sprekers tegemoet werden getreden door het
vredespubliek: "Wim Kok sprak in Amsterdam nog op peraoonlijke titel, nu
namens de FNV. Waar Wim Meyer van de PvdA en Aad Nuis van D'66 in
Amsterdam nog werden weggefloten krijgen nu ook de saaiste sprekers
een welwillend onthaal. De deelname van de kerken is breder, er loopt
een groep van zeshonderd mensen met een spreuk van Franciscus van
Assisi op de rug. Er is in de leuzen meer aandacht voor de Derde Wereld,
voor de werkelozen, voor mensenrechten. De demonstratie is rechtatreeks
gericht tegen het plaatsen van de nieuwe Amerikaanse raketten op Euro-
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pees grondgebied, maar de rol van de Sovjet-Unie wordt in honderden
leuzen bekritiseerd" (54).

Commentaar

Den Haag is geen Amsterdam en hoeft dat ook niet te zijn. Het gaat hier
niet om de vraag, wat de meeat effectieve wijze van demonstreren is. Het
gaat om de vraag, in hoeverre in Den Haag als in Amsterdam sprake zou
kunnen zijn van utopische verbeelding met haar inspirerend krachtenveld.
Gesteld kan nu worden, dat Den Haag duidelijk minder utopisch gehalte
vertoonde dan Amsterdam. De sfeer was aanzienlijk minder ludiek en
nauwelijks dubbelzinnig te noemen, hoewel de speelse dubbelzinnigheid
zeker niet geheel en al ontbrak. Het lijkt er welhaast op alsof de demon-
atraties gelijke tred houden met de ontwikkelingen binnen de vredesbewe-
ging zelf, zoals die hierboven zijn aangegeven: van een meer utopiache
gerichtheid naar meer politieke gerichtheid. Gezien de aard van de
gebeurtenissen, die zich in de tijd tussen de demonstraties hebben voor-
gedaan, zoals de aanwijzing van Woenadrecht, de nadering van de poli-
tieke besluitvorming over al of niet plaatsen van kruisraketten, de op het
eerate oog geringe uitwerking van de Amsterdamse demonstratie, is een
verschuiving van speelse dubbelzinnige kritiek in de richting van meer
realiteitageladen kritiek zeer begrijpelijk.

Vanuit utopiache invalshoek bekeken, moet evenwel geconstateerd
worden, dat deze verschuiving met zich meebrengt, dat het utopisch beeld
naar de achtergrond gedrongen wordt. Zoals Faber de utopische lijn niet
weet vast te houden, zo vergaat het ook de demonatranten. De vraag, of
er, behalve het verband, dat is aan te geven tussen de zojuist genoemde
gebeurtenissen en de aard van de demonstratie, ook gesproken kan worden
van een verband tussen de opstelling van de voormannen van de vredes-
beweging (waarbij die van het IKV een grote rol spelen) en de aard van
de demonstraties, lijkt moeilijk te beantwoorden. Althans binnen het
kader van deze studie, is dit antwoord niet te geven. Dat vereist dieper-
gaand onderzoek. Hier wordt slechts geopperd, dat de mogelijkheid van
een dergelijk verband zeker niet uitgesloten mag worden. Immers, wanneer
gesteld kan worden, dat een belangrijke voorwaarde voor het verschijnen
van de utopie bestaat in de aanwezigheid van een als utopiach te kwalifi-
ceren `bedding', is dan ook niet omgekeerd het ontbreken daarvan op zijn
minst weinig evocatief te noemen waar het de utopische ver-beelding
betreft? Met andere woorden de `kans', dat de utopie tot ver-beelding
komt, lijkt geringer, wanneer de context, waarbinnen zij tot ver-beelding
zou kunnen komen, sterker naar realisme neigt, dan wanneer zij even-
wicht tussen idealisme en realisme vertoont.

Dat de vredesbeweging inderdaad ateeds meer de weg van het realisme
opgegaan is, dat wil dan vooral zeggen, steeds meer gekozen heeft voor
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een politieke opstelling óinnen het politieke krachtenveld in plaats van
daar tegenover, moge voor wie de ontwikkelingen van de laatste jaren
enigszins heeft gevolgd duidelijk zijn. Tot goed begrip: als hier gesproken
wordt van de "vredesbeweging", dan worden daarmee vooral de voorman-
nen bedoeld, maar toch ook niet hen alleen: de voormannen krijgen van
de verschillende organen binnen de beweging ook de gelegenheid zich
steeds meer politiek op te stellen. Ook de auteurs van `Een wenkend
perspectief' doen deze constatering, wanneer zij schrijven: "De nieuwe
vredesbeweging is in deze periode de kring van de nieuwe sociale bewe-
gingen wat ontgroeid en lijkt meer aan te leunen tegen de oude, geves-
tigde politieke kaders" (55).

De toon van de Vredeskranten verandert overigens niet opvallend, zij
het dat de aandacht voor hetgeen de politiek nationaal en internationaal
`doet' misschien wat groter is. Zowel in de krant van 1982, 1983, als 1984
blijft de sfeer proefbaar van evangelische gedrevenheid, van het zoeken
naar het spanningsvol evenwicht tussen idealen en werkelijkheid. In de
krant van 1982 lezen we: "Wij behoren niet tot de groep van de politieke
machthebbers in onze samenleving; wij zijn in feite politieke `have-nots'"
(56). In die van 1983; "Het gaat om de keuze tussen een aanpak die zich,
op basis van talloze kerkelijke uitspraken, verzet tegen de politiek achter
de kernwapenwedloop, en een aanpak die, dwars tegen al die kerkelijke
uitspraken in, deze heersende politiek ondersteunt.

Op dieper niveau is de tegenstelling wellicht deze: geloof je (jazeker,
gelóóf je) dat je als christen erop mag vertrouwen dat dezelfde krachten
en machten die de kernwapenwedloop veroorzaken deze ook kunnen beteu-
gelen, zodat je ze (kritisch) moet steunen? Of geloof je (jazeker, gelóóf
je) dat je hoop als christen juist gelegen is in het nee tegen deze
machten, omdat ook deze zijn overwonnen en je daardoor de vrijmoedig-
heid ontvangt om je er tegen te verzetten? (cursiveringen van de schrij-
ver van het artikel, JG)" (57).

Het lijkt erop, alsof de schrijvers van de Vredeskrant andere inzichten
verwoorden dan de voormannen van de vredesbeweging, waarbij vooral de
aandacht valt op de secretaris van het IKV: Faber, welke figuur meer als
exponent van een bepaalde groepering binnen de vredesbeweging dan als
individueel optredend persoon beschouwd moet worden.

A1 eerder is gewag gemaakt van de manoeuvres van de organisatoren
van de vredesdemonstratie in de richting van de politieke partijen en wel
met name in de richting van het CDA. De poging om deze partij zo
verregaand te betrekken bij de demonstratie, dat zij ook op gelijke
noemer te brengen zou zijn met de optie van de vredesbeweging, getuigt
niet alleen van een uiterst gebrekkig inzicht in de politieke positie van
het CDA, maar ook van een concessie-bereidheid met betrekking tot de
eigen doelstelling van de beweging, wat bij vele `gewone mensen' kwaad
bloed heeft gezet. Sommige wijnen verliezen hun eigen smaak, wanneer
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daar water aan wordt toegevoegd. `Gewone menaen' kunnen wat dat
betreft uiterst gevoelige fijnproevers zijn.

Daarnaast viel het geluid te vernemen, dat de vredeabeweging haar
grondslag van bestaan verloor, wanneer in Nederland inderdaad tot plaat-
sing van kernwapens zou worden besloten. De `top' van het IKV raakte
hoe langer hoe meer gefixeerd op het besluit omtrent al of niet plaatsing.
Alles moest dan ook in het werk worden geateld om plaatsing te voorko-
men. Immera, wanneer tot plaatsing werd besloten, zou de vredesbeweging
haar doelstelling niet hebben weten te bereiken en daarmee koersloos
worden. Deze opvatting over de vredesbeweging, is binnen het kader van
het lange-termijn-denken, waarbij de werkelijkheid bij voortduring blijft
geprojecteerd tegen een horizont van uiteindelijke zin, een misvatting en
leidt dan ook tot eigenaardige stellingnames. Zo pleit Faber in het dag-
blad Trouw van 17 september 1983 voor uitstel van plaataing, weliswaar
om afstel mogelijk te maken, maar hij zet tegelijk daarmee het onvoor-
waardelijke neen op loase schroeven.

Een half jaar later gonst het land van geruchten over welke bealuiten
het kabinet ten aanzien van plaatsing nu wel of niet gaat nemen. De
wandelgangen van de politieke scene worden dan ook betreden door de
voormannen van de vredesbeweging om te redden wat te redden valt. Op
1 juni valt het rakettenbesluit. Nederland zal plaatsen, als blijkt dat de
Sovjet-Unie geen pas op de plaats maakt wat betreft het aantal SS-20-
raketten met als teldatum 1 oktober 1985. De reactie van Faber op 17
juni 1984 voor de IKON-radio: "Ala er een paar in Nederland moeten zijn
voor het tussentijda evenwícht ben ik bereid zo'n tusaenstap te aanvaar-
den". De PvdA heeft zich, zo meent Faber, buitenspel geplaatst door haar
onvoorwaardelijke nee tegen de kernwapens. De vredesbeweging, zou,
wederom volgens Faber, "te dogmatiach" zijn. In de Volkekrant van 19
juni 1984, Faber:"Ik ben niet tegen compromisaen. Je moet ala vredesbe-
weging daartoe bereid zijn zolang je je doel maar in vizier houdt. Maar
we hebben ontdekt dat de stap `kernwapena uit Nederland' te groot is. De
alogan laten doordringen op regeringsniveau is niet mogelijk. Je moet op
tussenstappen ingaan. De PvdA heeft nee gezegd, daardoor heeft ze geen
invloed meer. De partij laat zich uitspelen (58)".

Dat dit atandpunt van Faber bij velen op z'n zachtst uitgedrukt enige
bevreemding heeft gewekt, is zeker niet verbazingwekkend. Binnen de
beweging lijkt zich langzaam maar zeker een scheiding der geesten te
voltrekken: de Fabers stellen zich hce langer meer politiek op; anderen
kiezen voor een hard onvoorwaardelijk nee, waarbij vormen van burger-
lijke ongehoorzaamheid niet zijn uitgesloten (Hans Wiebenga van het Plat-
form Radicale Vredesgroepen in de Volkskrant van 20 juni 1984: "... de
tijd is gekomen voor het verzet (cursivering van Wiebenga, JG), de
burgerlijke ongehoorzaamheid.") (59); weer anderen bevinden zich in een
tuasenpositie: nee blijven zeggen zonder concesaies, maar ook zonder
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geweldadigheid. Binnen de vredesbeweging ontstaat een zekere impasse,
die duidelijk zichtbaar wordt binnen het IKV: is Faber niet te ver
gegaan? Op zaterdag 29 oktober 1984 wordt de impasse doorbroken: Faber
kan politiek blijven opereren weliswaar binnen bepaalde regela, maar deze
zijn voor Faber, zoals hij na afloop van de bijeenkomst van de campagne-
raad van het IKV constateerde, geen beperking voor zijn werkzaamheden.

Duidelijk wordt uit de geschetste ontwikkelingen, dat de vredesbewe-
ging, met als belangrijkste representant het IKV, langzaam maar zeker
een verschuiving heeft laten zien van een meer tegenover de politieke
werkelijkheid ingenomen positie naar een meer binnen het politieke
krachtenveld zoekende positie. Het oordeel, of de eerste opstelling effec-
tiever is dan de tweede blijft zeer twijfelachtig. Binnen het kader van
deze studie is de constatering van belang, dat deze verschuiving van
opstelling ook een verschuiving heeft betekend met betrekking tot de
utopische gerichtheid en wel van meer naar minder utopisch gericht. Ver-
schillende utopische herkenningstekens zijn zeker aanwezig, ook in de
latere opstelling van met name de woordvoerders en voormannen van de
vredesbeweging, die toch vooral haar gezicht bepalen. Hierbij valt te
denken aan hun kritische zin, hun transformerende intentie, hun holis-
tische benadering, maar juist een wel zeer belangrijk element ala de span-
ning tussen ideaal en werkelijkheid lijkt te zijn verslapt en min of ineer
opgeheven door een al te grote occupatie met de feitelijke gang van
zaken, waardoor ook de afstand ten opzichte van die feitelijke werkelijk-
heid, waar vooral het politieke machtsspel regeert, hoe langer hoe meer
verdwijnt. Het is juist deze afstand, die zo kenmerkend is voor het
utopische.

Kort samenvattend: de vredesbeweging was in aanzet en in haar eerste
jaren na de start van de campagne "Help de kernwapens de wereld uit,
Om te beginnen uit Nederland" aan te merken als een utopiache beweging.
Zij stelde een beweging voor waarbinnen de utopische intentie duidelijk
herkenbaar was, zodat gesproken kon worden van een utopische bedding,
waarbinnen de utopie als beeld ook zichtbaar kón worden en ook vooral
in de speels beeldende manifestaties inderdaad zichtbaar werd. Geconsta-
teerd moest worden dat de beweging dit utopisch karakter langzaam maar
zeker verloor en wel door politieke strategie te laten prevaleren boven
het wankel evenwicht tusaen ideaal en werkelijkheid. Het blijft mceilijk
empirisch te verifiëren of het bewaren van het utopisch midden tussen
idealiteit en realiteit meer daadwerkelijk elan zou hebben teweeggebracht.
Maar dit overhellen naar de politieke strategie en het partijpolitieke
machtsspel lijkt echter niet erg bevredigend.
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Bijlage II

Fragmenten uit de milieubeweging

1. Inleiding

Evenals de vredeabeweging kent ook de milieubewegíng een rijke voor-
geschiedenis met voorlopers tot in de vorige eeuw. De auteura van `Een
wenkend perspectief?' wijzen erop, dat de milieubeweging atoelt op de
tradities van de Romantiek, het links-libertaire denken, de natuurbescher-
ming en de jeugdbewegingen. De milieubeweging blijkt haar wortels te
hebben in een veelkleurig denken, dat zich vanaf de vorige eeuw heeft
ontwikkeld in confrontatie met de opkomst en ontwikkeling van de mo-
derne induatrie. Evenals de geschiedenis van de vredesbeweging kent ook
die van de milieubeweging een zekere breuklijn. Deze ia te lokaliseren aan
het einde van de zestiger en het begin van de zeventiger jaren. Hierbij
vormen het rapport van de Club van Rome en de energiecrisis van 1973
belangrijke momenten. Verbreding van actieterrein en politisering van
optreden gaan dan de nieuwe milieubeweging meer en meer kenmerken.

De milieubeweging is, zoals de auteurs van `Een wenkend perspectief?'
opmerken, "een tamelijk heterogeen gezelachap" (1~. Binnen dit gezelschap
nemen vooral de maatschappijkritische en de alternatief-exemplarische
milieugroepen een belangrijke plaats in. Oriëntatie op conversie of per-
soonlijke groei zijn wel aanwezig, maar apaarzaam te noemen. Met be-
trekking tot de maatschappijkritische milieugroepen valt nog een onder-
scheid te maken tussen reformiaten, die zich opatellen binnen de maat-
schappelijke en politieke kaders en daarbinnen naar verandering zoeken,
en radicalen, die een hardere lijn van confrontatie tegenover deze kadera
voorstaan.

In dit hoofdstuk zal de aandacht vooral uitgaan naar de maatachappij-
kritiache en de alternatief-exemplarische milieugroepen. Ook hierbij met
alle beperkingen vandien.
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2. De nieuwe zorg voor het milieu

Van de periferie naar het centrum van de maatschappij

In een boekbespreking naar aanleiding van het verschijnen van twee filo-
sofisch gerichte publikaties rond het milieuvraagstuk schrijft Achterhuis,
dat de milieuproblematiek - bodemvergiftiging, watervervuiling, luchtver-
ontreiniging, uitputting van grondstoffen en het uitsterven van bepaalde
soorten dieren en planten - oorspronkelijk vooral het terrein was van de
natuurwetenschap. Chemici, biologen en natuurkundigen stortten zich
vanaf de beginjaren zeventig op het verziekte milieu. Zij zouden op tech-
nologische wijze de negatieve gevolgen van de moderne technologie wel
neutraliseren. Evenwel, zo vervolgt Achterhuis, werd al gauw duidelijk,
dat deze aanpak niet de gewenste gevolgen had. De milieuproblematiek
had ook een maatschappelijk karakter. De westerse sociale systemen en
verhoudingen bleken niet los te kunnen worden gezien van de milieucrisis.
Ook sociologen, politicologen, economen en geografen gingen zich op hun
beurt richten op de maatschappelijke kanten van het milieuprobleem. Van-
uit hun vakwetenachappen werden nieuwe facetten van de ecologische
crisis belicht. Tenslotte kon het niet uitblijven dat ook `de moeder der
wetenschappen', de filosofie, zich met deze milieucrisis ging bemoeien:
"Wie zich met deze crisis bezig houdt stuit immera uiteindelijk op funda-
mentelere vragen dan die naar politieke of economische machtsverhou-
dingen. Het gaat dan om vragen naar de grondhouding van de (westerse)
mens ten opzichte van de natuur, naar de relatie tuasen cultuur en
natuur, naar de verborgen vooronderstellingen van wetenschap en techno-
logie. Kortom om het soort vragen dat de filosofie zich vanouds atelt" (2).

Bij wie dit fragment leest zou de indruk kunnen ontstaan, dat de zorg
voor het milieu vooral een zaak is van wetenschappers: aanvankelijk
alleen nog van chemici, biologen en natuurkundigen, vervolgens van socio-
logen, politicologen, economen en geografen en tenslotte ook van filoso-
fen. Deze indruk is deels juist, deels onjuist. Het is inderdaad zo, dat de
milieuproblematiek sinds de jaren zestig veel belangstelling ondervindt in
diverse wetenschappelijke kringen; het milieu is een wetenschappelijk
probleem, waarvan de oplossing in wetenschappelijke termen gevonden zal
moeten worden. De verbreding van de probleemstelling inzake het milieu
door de bemoeienis van maatschappij-wetenschappers en uiteindelijk ook
van filosofen ontdoet de benadering van de milieuproblematiek weliswaar
van haar natuurwetenschappelijke eenzijdigheid, maar houdt haar tegelij-
kertijd gevangen binnen het wetenschappelijk discours. Overduidelijk
wordt dit in de pennestrijd, die ontbrandt in januari 1985 in de rubriek
Open Forum van de Volkskrant in verband met de verschijning van
`Milieucrisis en Filosofie'. Is de zorg voor het milieu nu typisch links of
niet? Is het milieuprobleem een op zichzelf staand probleem of dient het
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gezien te worden als onderdeel van een ruimer te stellen algemeen maat-
schappelijk en cultureel probleem? Of ook: krijgen niet vragen naar
mensbeeld, normen en werkelijkheidsvoorstellingen in verhouding tot de
sociaal-politiek-economische te weinig aandacht in de milieudiscussie?

Vragen, die zeker niet van belang zijn ontbloot. Zij mogen en moeten
gesteld worden om de milieuproblematiek binnen de juiste context te
plaatsen. De noties, die in het vizier komen via deze benadering, zijn ook
in het kader van dit proefschrift van belang. Daar zal dan ook op terug-
gekomen worden. Van de andere kant valt erop te wijzen, dat de weten-
schappelijke benadering van de milieuproblematiek uitdrukking is van een
zorg om het milieu, die door vele mensen ook buiten het wetenschappe-
lijke circuit wordt gedeeld. De milieuproblematiek heeft een beweging op
gang gebracht, die kan bogen op een rijke voorgeschiedenis. Zijn weten-
schappers vaak de verwoorders van de gedachtenwereld, die aanwezig is
binnen een beweging, ze zijn daarmee zeker nog niet de bezielers van die
beweging.

Opvallend is het overigens wel, dat de leden van de beweging, die het
milieu als voorwerp van zorg heeft, voor een groot deel haar aanhang
blijkt te vinden onder mensen met een hoog opleidingsnivesu. `Een
wenkend perspectief?' spreekt van tussen de 75 en SOqo hogeropgeleide
leden (3).

In die zin is de indruk, die Achterhuis in zijn boekbespreking wekt,
zeker juist: de zorg om het milieu is de zorg van vele wetenschappers.
Maar zoals gezegd: voor zover deze wetenschappers deel uitmaken van de
bredere milieubeweging, bevinden zij zich in een rijk geschakeerd gezel-
schap, dat zijn voorlopers heeft tot in de vorige eeuw.

Zoals in de inleiding gezegd werd, is er toch in de geachiedenis van de
milieubeweging een zekere breuklijn aan te geven, die te lokaliseren valt
op het einde van de zestiger jaren en het begin van de zeventiger jaren.
`Een wenkend perspectief?' constateert een aantal belangrijke verschillen
tussen wat genoemd wordt de `oude' en de `nieuwe' milieubeweging: "Ten
eerste was het actieterrein van de `nieuwe' milieubeweging beduidend uit-
gebreider dan dat van de `oude' organisatie: het actieterrein verschoof
van natuurbescherming naar de strijd tegen de bedreiging van zowel het
fysieke als het sociale milieu door de ongecontroleerde groei van econo-
mie, technologie en bevolking. Hiermee verschoof de milieustrijd als aan-
dachtsveld van de periferie van de samenleving naar het centrum van
maatschappelijke activiteiten, namelijk naar industrie, vervoer, centrale
woongebieden en dergelijke. Daarnaast kan gewezen worden op de sterke
politisering van de `nieuwe' milieubeweging; vooral binnen de energiebewe-
ging onderkende men steeds meer dat milieuvijandige activiteiten en tech-
nologieën samenhangen met maatschappelijke machtsconcentraties" (4).

Beide verschuivingen zijn in het kader van dit proefschrift van belang,
want beide bepalen de mogelijkheden voor het ontstaan van de utopie in
het kader van de milieubeweging in hoge mate.
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Uit hetgeen in het voorafgaande omtrent de utopie is gesteld zal dui-
delijk zijn, dat de verschuiving van aandacht van de periferie naar het
centrum van de maatschappelijke werkelijkheid, waar het de milieuproble-
matiek betreft, van groot gewicht is. Deze verschuiving wordt ook door
Tellegen waargenomen. Ook volgens hem "heeft zich omstreeks 1970 wel
één dominerende milieu-ideologie of - zoals dat tegenwoordig heet - één
milieuparadigma ontwikkeld. Het toenemend milieubesef van die periode
was verbonden met een veel bredere stroom van maatschappijkritiek. De
kritiek gold een maatschappelijke orde, die op allerlei manieren menselijke
ontplooiingsmogelijkheden onderdrukte. In de westerse wereld was vooral
het kapitalistische economische systeem mikpunt van kritiek" (5).

De milieuproblematiek blijkt niet te isoleren van andere deelgebieden
van de maatschappelijke werkelijkheid, net zomin als die andere deelge-
bieden van elkaar. Veeleer lijkt het zo te zijn, dat de milieuproblematiek
inhaerent is aan het problematische karakter van de maatschappij als
zodanig, vooral in samenhang met het haar eigen economische systeem.
Daarin zijn de wortels te vinden van het kwaad, waaraan de samenlevende
mensen te lijden hebben. De vormen van dit kwaad zijn: de vergiftiging
van de bodem, de vervuiling van het water, de verontreiniging van de
lucht, de uitputting van grondstoffen, het uitsterven van bepaalde plan-
ten- en diersoorten. Een samenleving, die de substantiële rationaliteit
ondergeschikt gemaakt heeft aan een louter instrumentele rationaliteit en
de vraag naar de doeleinden heeft ontweken, waardoor de middelen (met
name wetenschap en techniek) zich konden verzelfstandigen (6), dreigt
uiteindelijk beheerst te worden door de onoplosbaarheid van de problemen,
die zij zelf heeft opgeroepen. De milieubeweging vanaf het begin van de
zeventiger jaren is in die zin dan ook maatachappijkritisch te noemen,
voor zover zij de milieuproblematiek verwoordt als onderdeel van een
algeheel maatschappelijke problematiek.

Verschillende grceperingen

We moeten er evenwel voor waken op dit punt de verschillende groeperin-
gen, die zich binnen de milieubeweging aftekenen, over één kam te sche-
ren. Weliswaar kan men ten aanzien van de meeste milieugroeperingen -
en dat zijn er vele - índerdaad spreken van een bredere maatschappelijke
gerichtheid, maar daarmee is de wijze, waarop deze gerichtheid binnen de
verschillende groeperingen van de milieubeweging geatalte krijgt, zeker
niet aan elkaar gelijk te noemen. Sommige groepen keren de milieuvernie-
tigende maatschappij de rug toe en vormen daarbinnen of daarnaast
milieu-vriendelijke enclaves, over het algemeen gekenmerkt door klein-
schaligheid van werken. Hier valt te denken aan ondernemingen als De
Kleine Aarde, De Hobbitstee. Andere groepen vechten binnen de gegeven
maatschappelijke werkelijkheid tegen de factoren, die de milieu-vernieti-
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ging veroorzaken. Weer anderen zoeken de oorzaak van het ontstane on-
heil en daarmee de weg naar het heil in termen van de menselijke grond-
houding. Het is deze grondhouding, die tot een milieu-onvriendelijke
maatachappij heeft geleid, maar die ook, wanneer zij zichzelf tijdig corri-
geert, de aanzet kan vormen voor een nieuwe, milieu-vriendelijke samen-
leving.

Met betrekking tot met name het maatschappijkritische element binnen
de milieubeweging is er sprake van een soortgelijk dilemma als binnen de
vredesbeweging aanwezig bleek te zijn: op welke wijze wordt namelijk het
meeste effect bereikt: door een opstelling, die spoort met het haalbaar-
heidadenken, dat binnen het politieke krachtenveld opgeld doet, ofwel
door een opstelling tegenover de wereld van de gevestigde politiek? Hier-
boven is reeds via een citaat uit `Een wenkend perspectief?' gewag
gemaakt van de politisering van de milieubeweging vanaf het begin van de
zeventiger jaren. Heeft deze politisering enerzijds betrekking op de ont-
dekking, dat de ontwikkeling van milieu-vijandige technologieën in samen-
hang gezien moet worden met maatschappelijke machtsconcentratiea,
anderzijds betreft zij de wijze, waarop de milieubeweging het overheids-
beleid in de door haar gewenste richting tracht om te buigen.

In de ontwikkeling van de milieubeweging vanaf het begin van de
jaren zeventig onderscheidt `Een wenkend perspectief?' drie fasen in ver-
band met genoemde politisering.

De eerste fase wordt die van de bewustwording genoemd. Deze fase
kenmerkt zich door een vooral ethisch getint protest tegen de natuur- en
milieuvernietiging; door het verbreiden van nieuwe levensatijlen en con-
sumptiepatronen; door het verschaffen van informatie en het verrichten
van tegen-expertise en door het indienen van alternatieve plannen.

De tweede fase staat uitdrukkelijk in het teken van de politisering van
het milieudenken. Behalve dat men dan aandacht krijgt voor de machts-
verhoudingen binnen de samenleving dringt het besef door "dat het ener-
giebeleid sterk wordt bepaald door nationale overheden, semi-overheidain-
stellingen en particuliere bedrijven, terwijl de publieke controle over de
besluitvorming gering is" (7). Ook de internationale machtsverhoudingen
komen in het vizier. Gedurende deze periode, die voortduurt tot het eind
van de zeventiger jaren, krijgt vooral het vraagstuk van kernenergie gro-
te aandacht. Daarbij tekenen zich twee lijnen af. De eerste lijn wordt die
van de `deskundigendiscussies' en de "beleidsdiecuasies" (8), genoemd. In-
zet hiervan zijn onderwerpen als de veiligheid en kerncentrales, het af-
valprobleem, de mogelijkheden van energiebesparingen, alternatieve ener-
gie-opwekking en dergelijke. Vertegenwoordigers van deze lijn partici-
peren ook in de Brede Maatschappelijke Discussie. De tweede lijn is die
van de acties tegen kernenergie, die min of ineer losstaand van bovenge-
noemde discussies plaatsvinden, zoals de boycot van de Kalkar-heffing, de
demonstraties te Kalkar en te Almelo.
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Als blijkt, dat deze acties, politiek gezien, weinig uithalen, vindt een
radicalisering van het milieuprotest plaats: de derde fase. Deze radicaliae-
ring betreft overigens niet de milieubeweging als geheel, maar slechts een
gedeelte daarvan, waarbij met name de Anti-Kernenergie-Beweging (AKB)
te noemen is, evenals Greenpeace en het Dierenbevrijdingsfront.

Zo laten zich vanaf dat moment binnen de maatschappij-gerichte
milieubeweging, naast de alternatieve stroming als De Kleine Aarde en De
Hobbitstee, twee hoofdstromingen onderscheiden: die van de zogenoemde
`reformisten' en die van de `radicalen'.

3. Een tussenbalans

Alvorens genoemde stromingen nader te toetsen op hun utopisch gehalte,
zullen eerst enkele meer algemene opmerkingen worden gemaakt met
betrekking tot het utopische van de milieubeweging als zodanig. Evenals
de vredesbeweging is de milieubeweging te karakteriseren als een bewe-
ging, die naar het utopische neigt. Dat wil zeggen, dat zij een bedding
biedt, waarbinnen de utopie kàn verschijnen. Ter onderbouwing van dit
standpunt zal hier worden bezien, in hoeverre de milieubeweging als
zodanig beantwoordt aan de kenmerken van de utopie.

Sociaal-ethisch

De milieubeweging is sociaal-ethisch te noemen, voor zover zij uitgaat
van de contrastervaring tussen de gegeven werkelijkheid, die het mense-
lijk leven in hoge mate bedreigt door de wijze, waarop het milieu wordt
misbruikt, en het ideaal van een schone, milieu-vriendelijke wereld, die de
ontplooiing van het menselijk leven juist bevordert. Zij biedt daarbij aan-
zetten tot een veranderend handelen van mensen om deze wereld van het
ideaal dichterbij te brengen.

Kritisch

De milieubeweging is kritisch in utopische zin, voor zover zij de bestaan-
de werkelijkheid afwijst in haar ontwikkelingstendensen en haar beziet in
het licht van een anders wensbare en ook anders mogelijke werkelijkheid.
De richting, die de samenleving feitelijk gaat, wordt ontmaskerd als
onderworpen aan de sturing van een rationaliteit, die louter instrumenteel
lijkt te zijn gericht op kwantitatieve uitbreiding van het menselijk weten
en kunnen. Uiteindelijk kwalitatieve doelstellingen lijken nauwelijks een
rol te spelen bij de gebruikmaking van het milieu.
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Inventief-transformerend

Door haar kritische opstelling oefent de milieubeweging een inventief-
transformerende werking uit. Talrijk zijn de initiatieven op het terrein
van milieubeveiliging en van energiewinning, die de laatste decennia,
zowel door de overheid als door particulieren zijn ontwikkeld. Beperkin-
gen ten aanzien van milieu-bedreigende en -vervuilende industrieën, de
ontwikkeling van loodvrije benzine voor auto's, windmolens, bewuster
gebruik van chemische middelen in huishoudens zijn slechts enkele voor-
beelden van een veranderde houding ten opzichte van het menselijk leef-
milieu. Zonder de inspanning van de milieubeweging zouden vele van deze
initiatieven niet op een zo ruime schaal zijn ontwikkeld.

Asymptotisch-richtinggevend

Als de uiteindelijke doelstelling van de milieubeweging omachreven kan
worden als een natuur- en milieuvriendelijke samenleving, die eerder is
toegeaneden op de menaelijke maat dan op de maat, welke door de indus-
triële ontwikkeling wordt voorgeschreven, dan is hierbij aprake van een
ver verwijderd ideaal, dat ala zodanig wel niet geheel en al gerealiseerd,
maar dat toch dichterbij gebracht kan worden. In die zin is de doelstel-
ling van de milieubeweging asymptotisch en richtinggevend tegelijkertijd.

Holiatiech

Over het algemeen genomen is de focus van de milieubeweging niet alleen
gericht op de wijze, waarop de bestaande samenleving omgaat met milieu
en energie, maar tegelijk wordt ook het belang van een gezond milieu op
de meer algemene omgang van mensen met elkaar in hun
gemeenachappelijke leefwereld onderstreept. Verbanden tusaen de
milieuproblematiek, het bewapeningsvraagstuk, de Derde-Wereldproblema-
tiek en het menselijk geluk worden uitdrukkelijk gelegd. Het holistische
moment lijkt duidelijk aanwezig.

Speele dubbelzinnig

Ten aanzien van het kenmerk van de speelse dubbelzinnigheid is op dit
moment nog niet veel te zeggen. Hier wordt er dan ook niet verder op
ingegaan. Dit kenmerk komt straks san de orde, als de acties van de
milieubeweging beschreven worden.

Het verlangen naar menselijk geluk tot uitdrukking brengend

Van het menselijk geluk is eerder in deze studie gesteld, dat dit een
streefdoel van mensen is, dat in zijn algemeenheid verschillende aspecten
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kent. De wereld, die de milieubeweging als uiteindelijk doel voor ogen
staat, staat daar wel degelijk mee ín verband. Een wereld, die ingericiit is
op de menselijke maat, waarin mensen leven in overeenstemming met. - ~,
eisen die de natuur hen stelt ter instandhouding en bloei van zichzeli, ie
een wereld te noemen, waarin van geluk gesproken kan worden.

Samenvattend kan gezegd worden, dat de milieubeweging zich lijkt voort
te bewegen langs het utopische pad. Van haar kan gezegd worden dat zij
staat in de utopische traditie, die, ontevreden met de wereld zoals die
feitelijk aangetroffen wordt, naarstig op zoek is naar mogelijkheden deze
meer in te richten overeenkomstig de idealen, die onder mensen met be-
trekking tot die wereld leven. In die zin ook biedt de milieubeweging
`gelegenheid' binnen haar bedding de utopisch intentie daadwerkelijk tot
verbeelding te laten komen.

Om te bezien, of de utopische intentie inderdaad `van die gelegenheid
gebruik maakt', zullen nu de hierboven onderscheiden atromingen binnen
de milieubeweging van meer nabij worden bekeken.

4. De radicalen

Uit de beschrijving van de radicalen in `Een wenkend perspectief?' komen
zij naar voren als activisten, die hun protest vooral richten tegen de
maatschappelijke structuren en de dominante levenswijze. Zij leggen de
nadruk op de sociale problemen en daarbij vooral op de teloorgang van de
menselijke autonomie. Zijn de reformisten meer sociaal-democratisch van
gezindheid, de radicalen daarentegen zijn meer links-anarchistisch te noe-
men. Zij zijn met name te vinden in de zogenoemde `basisbewegingen' van
de Anti-Kernergie-Beweging.

Voor deze groepering binnen de milieubeweging geldt kernenergie als
het symbool van een samenleving, die verkeerd is gefundeerd. De strijd
tegen de kernenergie geldt dan ook als strijd tegen de samenleving, die
kernenergie nodig heeft om als zodanig in stand te blijven. In de woorden
van de schrijvers van `Een wenkend perspectief?': "Kernenergie is dan ook
in de ogen van haar radicale tegenstanders het symbool van ongewenste
maatschappelijke ontwikkelingen en vooral van de beperkte menselijke
autonomie in de hedendaagse samenleving" (9). De radicalen richten zich
vooral op de machtsvraagstukken, die zich in het licht van de ontwikke-
ling van de kernenergie voordoen, waarbij de rol van de staat en van het
atoom-industrieel complex op de voorgrond staat.

Is er vanaf het begin van de zeventiger jaren al sprake van een min
of ineer radicale stroming binnen de milieubeweging, deze ateekt zijn kop
duidelijker op tegen het eind van die jaren en het begin van de jaren
tachtig. Het overheidsbeleid lijkt tot dan toe te weinig op te leveren, wat
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de goedkeuring van de radicale stroming weg kan dragen. De Brede Maat-
achappelijke Discussie is wel nog niet afgerond, maar belooft toch eigen-
lijk weinig goeds. Er ontstaat een zekere verharding met name binnen de
Anti-Kernenergie-Beweging. Duidelijke acties zijn geboden. Dodewaard
vormt hierbij een belangrijk mikpunt in 1980 en 1981. In beide gevallen
bestaan de acties uit blokkades van de daar gevestigde kernenergiecen-
trale.

Dodewaard, oktober 1980

De actie van 1980 (de derde week van oktober) wordt door de Volkskrant
van 20 oktober 1980 als volgt beschreven: "`Zelfs de prikkeldraad-versper-
ring wordt gerepareerd'. Enigszins verwonderd meldt de politieradio dat
demonstranten van `blokkade oost' de afzetting herstellen nadat er enkele
houten palen op gegooid zijn. `Er zal bealist geen aanvallend geweld naar
politie, ME, inwoners of personeel van de centrale worden gebruikt', lui-
den de instructies. (...) (het wordt) de betogers ingehamerd; de actie om
de kerncentrale bij het dorpje Dodewaard aan de Waal gesloten te krijgen
moet geweldloos verlopen. En dat is gelukt. De centrale draait nog op
volle toeren, maar het blokkeren van het energiecentrum verloopt vredig.
(...) Bekende kreten als `ME weg ermee' worden weggedrukt met teksten
als `jongens daar gaat het niet om' en `wij zijn soldaten van de vrede'.
(...)Sociale controle, de organisatie en het feit dat zij getalsmatig ver in
de minderheid zijn (...)zorgen voor een incidentloze dag. (...) Zogenaamde
basisgroepen dragen zorg voor de lijfelijke barricadering. (...) Per porto-
foon onderhouden vertegenwoordigers van de basisgroepen weer contact
met het hoofdkwartier in het nabijgelegen tentenkamp. Daar vindt voort-
durend overleg plaats over het verloop van de actie. (...) Maar het inkap-
selen, of beter gezegd neutraliseren van demonstranten die van het sche-
ma willen afwijken, wordt ter plaatse gedaan: zingend, schreeuwend en
pratend. (...) De actieleiding zorgt voor de soep (ook daar is een clubje
voor gevormd: de soepgroep), de bewegwijzering, de EHBO en de contac-
ten met de media. Radio Activiteit (...) is op een paar uur na voortdurend
in de lucht en speelt een belangrijke rol. (...) Spraken de autoriteiten in
de namiddag van enkele spannende en grimmige ogenblikken, uit de radio-
uitzendingen en de gebeurtenissen bij de barricades blijkt het tegendeel.
In de regen en kou wisaelen betogers bij de afzettingen rondom de cen-
trale elkaar af. Onder zwart-plastic zeilen of paraplu's en bij kampvuren
houden zij de wacht. Er wordt naar de radio geluisterd, gezongen en ge-
praat. Het prikkeldraad wordt versierd met paarse en gele bloemen en op
enkele plaataen met spandoeken. Bij de hoofdingang (`u hebt nu de
atoomstaat in beeld') wekken de activiteiten van een bronstige stier
stadsverbazing. Tegen de avond verdwijnen de `dagjesmensen', net als de
vliegers, opgetuigd met aluminiumfolie, die zijn opgelaten om `vliegtuigjes
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en helicopters uit het luchtruim te weren'. De kampvuren worden opge-
stookt en de zakflacons gaan rond. De Stones zingen `I can't get enough'.
De Palestijnse shawls, trainingspakken en gebreide mutsjes en dasjes bie-
den onvoldoende bescherming. Groepen demonstranten lopen over de
smalle dijken en wegen weer terug naar het ongeveer zeven kilometer
verder gelegen tentenkamp voor een bruine boterham met kaas en een kop
soep. Het kamp, waar driftig wordt overlegd over het al dan niet volhou-
den van de blokkades is qua omvang te vergelijken met een dorp, maar
dan kleuriger en vooral modderiger. Zondagochtend en zaterdagavond ver-
zorgt de `fanfare van de altijd durende bijstand' de muziek. In de grote
circustent komt men een beetje bij van het blokkeren. (...) `De sfeer is
uitstekend, de solidariteit door de gekozen structuur van de basisgroep is
groot'. In de codrdinatietent en drukkerij `de vleermuis bij nacht en
ontij' is het behoorlijk druk. Bij pauzerende basisgroepen pruttelt de
warme hap op een meegebracht kolenfornuis en naast de fouragetent snij-
den vrijwilligers uien voor de soep. (...)" (10).

Commentaar

Uit de beschrijving lichten de contouren op van wat je schoorvoetend
toch wel een min of ineer utopisch beeld zou kunnen noemen: tegenover
het symbool van een samenleving, die zichzelf niet meer weet te beteuge-
len (`u hebt nu de atoomstaat in beeld') bevindt zich een tentenkamp. Dit
beeld van het tentenkamp komen we in deze jaren regelmatig tegen. Is de
kerncentrale inderdaad te zien als het symbool van een samenleving, die
niet meer anders kan dan voortgaan op de weg die zij ooit heeft ingesla-
gen zonder dat de vraag waar die weg naartoe leidt zelf nog principieel
ter sprake kan worden gebracht, zo is het tentenkamp te beschouwen als
het symbool van het rusteloze zoeken naar uitwegen uit de gegevenheid
van het nu eenmaal zo bestaande. Het nomadieche tentenkamp stelt de
sedentaire samenleving fundamenteel ter discussie. Ook in het kader van
de vredesbeweging was er sprake van tentenkampen. Ook daar konden zij
worden opgevat als teken niet bij de pakken van de bestaande werkelijk-
heid, van de gevestigde orde, neer te willen blijven zitten.

In dat tentenkamp wordt ook anders met elkaar omgegaan dan `daar-
buiten'; men is georganiseerd in basisgroepen, waarin onderlinge betrok-
kenheid en solidariteit zorgen voor een uitstekende sfeer. Uitgangspunt
bij de acties is geweldloosheid. Uit de beschrijving zou je haast de indruk
krijgen, dat met man en macht die geweldloosheid overeind wordt gehou-
den. Maar geweldloosheid is dan ook een belangrijk punt: wie zich wil
verzetten tegen een als gewelddadig ervaren maatschappij heeft in
geweldloosheid een machtig wapen. In de geweldloosheid van het verzet
komt dan ook het geweld, waartegen het verzet gericht is sterker in het
licht te staan.
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Veel van wat verder in het tentenkamp gebeurt, lijkt in sterke tegen-
stelling te staan tot wat `daarbuiten' te signaleren valt. Men verdeelt de
taken op basis van vrijwilligheid, zet zich in waar dat gevraagd wordt,
men zingt, praat met elkaar, eet met elkaar soep van de scepgroep; alles
lijkt kleuriger; prikkeldraad wordt met bloemen versierd. De werkelijkheid
lijkt min of ineer op haar kop gezet. Dat beeld dringt zich op. En gebeurt
dat alles niet ook in de utopie? Een soortgelijk evenement, als in 1980 in
Dodewaard plaatsvindt, doet zich een half jaar later voor, nu bij de
hekken van de UCN-centrale bij Almelo. Uit de beschrijving van dat
gebeuren doemt het utopiache beeld nog aterker op.

Almelo, juni 1981

"Als van gewapend beton zo sterk lijkt in Almelo dezer dagen de afspraak
tussen politie en de anti-atoomactivist. Onophoudelijk herinneren ze
elkaar aan de heilige overeenkomst. `Er wordt niet geschopt hè' waar-
schuwt een ME'er zijn tegenstander die hij op weinig zachtzinnige wijze
bezig is weg te slepen. A1 even indringend praat een actievoerder in op
een andere met een zwarte helm. Die gaat tenslotte af. Werkt zo provo-
cerend op de Mobiele Eenheid. Alsof het een driedaags toernooi rond de
hoge hekken van het UCN-Urenco-atoombedrijf is met als inzet de vraag,
wie blijft het langst vol begrip voor de anderen? `Nee, niet de tegenstan-
der', verzekert een ME-officier, `onder die donkerblauwe gevechtspakken
schuilen ook veel tegenstanders van kernenergie. Maar de politie vervult
hier net zo een taak, een democratische taak, als de AKB tot taak heeft
om actie te voeren. Ik vind het al met al best boeiend'. Even dreigde de
idylle te breken. Donderdagochtend was dat kort na tien uur. Een uur
lang had een veelvoud aan ME-manschappen zich tevergeefa uitgesloofd.
Hadden ze net in ploegen van vier de zittende betogers een voor een
weggedragen, keken ze achter zich en zat er weer een menselijke rij arm
in arm. Ook daar vond het ME-commando wat op.

Een deel van de manschappen - blootshoofds en slechts in blauw werk-
pak - droeg weg, terwijl het andere deel zich in linie, maar wel met
wapenstok, poateerde om de actievoerders af te schermen van het bestre-
den stukje toegangsweg tot het fabrieksterrein. Toen echter stoof een
dertigtal jonge mannen en vrouwen van de Anti-Kern-Beweging door het
weiland en zette opnieuw liggend en in elkaar veratrengeld de weg af. De
voorste rij van de te laat aanstormende ME-linies verwerkte de nederlaag
door met de wapenstok lustig te gaan prikken in de zachte menselijke
hoop tegenover hen. `Geen geweld, geen geweld', riep het koor van de
blokkade. En het zong: `Love me tender, love me true'. De prikactie
duurde maar kort, want een hoger bevel deed de wapenstok van hand tot
hand gaan om ze tot een bundel te verzamelen en weg te doen. (Later
bekende een activist en een gewone politieagent elkaar het een `te gek
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gezicht' gevonden te hebben hoe die wapenstokken werden ingezameld.
Agent: `Nou, da's toch mooi. We trachten deze hele zaak tot en met
zaterdag zo te regelen'). Desondanks verliep de uiteenrafeling van die
laatste menselijke rattenkoning op het landweggetje tamelijk hardhandig.
Zodat ook de UCN-Urenco bestrijders het even te kwaad kregen met hun
emoties. Die werden nog eens extra aangescherpt toen vanuit de negen
bussen met `atoomslaven', die direct daarop opstoomden, juichgebaren en
duimen-omhoog kwamen als dank aan de ME-service. Het kletste kluiten
modder tegen de touringcars terwijl de Hitlergroet werd gegeven. Maar
dit ene kwartiertje en de enkele bijna per abuis uitgedeelde klappen
betekenen tot nu toe slechts een lichte smet op zoiets vreedzaams als een
blokkade van een atoomfabriek. Hoe paradoxaal het laatste ook moge klin-
ken, in Almelo valt te bevelen. Als Baghwans zo voldaan prijzen de
burgemeester, de hoofdofficier van Justitie en de commissaris van politie
naderhand gelijkelijk politie en actievoerders. `Een sportief spel', heet het
uit de mond van de burgemeester. (...)

Ook in het tentenkamp van de Anti-Kernenergie-Beweging heerst vol-
doening. Nauwelijks een wanklank en de actie verloopt naar wens. Mis-
schien nog een wat groter aantal betogers. En `waarom is het verdomme
altijd rotweer als wij een actie hebben', zegt een koerierster voordat ze
weer op de fiets stapt om de communicatie te onderhouden tussen het
`hekoverleg' van de blokkades, het Algemeen Afgevaardigden Overleg (het
AAO in de AKB-taal) en radio UCM in het tentenkamp. Laat de gezamen-
lijke besluitvorming dan soms wat moeizaam verlopen, de filosofie van
autonome basisgroepen ( is vrienden) en van basisdemocratie maken van de
verzamelde atoomtegenstanders in het Twentse Almelo een lieve gemeen-
schap van alleen-maar-aardig-voor-elkaar. Het is overigens opmerkelijk in
hoe korte tijd de basisgroepen de Anti-Kernenergie-Beweging zijn gaan
dragen. Het tentenkamp werkt binnen een mum van tijd als een dorp. Met
een crèche, een grote gemeenschapstent, een zelfgebouwde latrine boven
een gat in de grond, een info- en een radiotent. Een hoek van de grote
tent wordt ingenomen door de Rampenwinkel: `A1 het voedsel is biologisch
verbouwd, goed voor je lijf, goed voor moeder aarde en goed voor een
eerlijk bestaan voor een aantal mensen'.

Vrijwilligers koken twee keer per dag warm, om 19.00 uur en om 1.00
uur `s nachts. Een maaltijd kost vijf gulden, AKB-soep 1,25. Te duur? `De
voedselvoorziening, de muziek en alle andere tentenkampdingen kosten
samen ongeveer vijftienduizend gulden. We hopen dat jullie onze prijzen
nu begrijpen', staat ter verklaring op een stuk papier boven de spullen.
Er hoeft maar een keer over de radio een oproep te klinken voor nog wat
extra blokkeerders voor hek numero zoveel of er zijn er al genoeg. Het
werk gebeurt in drie ploegen. Ook gedurende de gehele nacht zal er een
smal menselijk dijkje tegen het Urenco-hekwerk liggen, met achter hun
rug in een zee van bewakingslicht het vermaledijde fabriekscomplex voor
de verrijking van uranium.
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De beste grap hebben de Almelose actievoerders gehaald uit een
woensdag verspreide Open Brief van de UCN-Urenco Nederland aan de
inwoners van Almelo en omgeving, getiteld: Wie wij zijn en wat wij doen.
Daarin schrijft de directie: `De betogers willen dit keer meer dan alleen
maar demonstreren. Zij hebben er geen doekjes om gewonden dat het hen
te doen is om een blokkade van onze bedrijven. Niemand mag erin, en wie
erin is moet maar zien hoe hij eruit komt'. Zegt een van de betogers:
`Nou hebben ze het alweer niet begrepen. Hoe meer mensen uít de fabriek
komen, hoe liever het ons is. En bleven ze er dan maar uit.' (11)

Commentaar

Het motto van de actie lijkt duidelijk: geen geweld; dat lijkt de zaak
waarom het gaat te zeer te vertroebelen. Actievoerders en politie sluiten
een heilige overeenkomst. En waarom ook niet? Vervullen niet beide groe-
peringen een democratische taak? In een democratie is actie-voeren toe-
gestaan, maar evenzeer vraagt zij erom verdedigd te worden tegen het
subversieve element, dat in dat actie-voeren naar boven kan komen. Is
geweld vertroebelend, harmonie tussen politie en demonatranten als uit-
gangapunt lijkt dat evenzeer te zijn. Zij staan immers duidelijk niet voor
hetzelfde: is de politie gesteld voor de taak de democratische orde te
handhaven, de demonstranten bekritiseren deze orde nu juist. Dat behoeft
zeker niet tot geweld te leiden, maar dat er sprake is van een zekere
oppositionele stellingname van beide partijen moet evenmin verdoezeld
worden. Dat blijkt dan ook tijdens het verloop van de demonstratie bij
Almelo nauwelijks mogelijk.

Van de andere kant lijkt het eigenlijke conflict toch ook weer níet te
bestaan tussen politie en demonstranten, maar tussen deze laatsten en de
zogenaamde `atoomslaven'. (Zijn niet ook onder de politiemensen tegen-
atanders van kernergie?) De demonstranten zijn niet naar Almelo gekomen
om de politie te bevechten, maar een samenleving, die meent kernenergie
nodig te hebben om zichzelf in stand te kunnen houden, een samenleving,
die zichzelf tot slaaf van kernenergie heeft gemaakt. Van die samenleving
zijn de `atoomslaven' eerder de representanten dan de menaen van de
politie, alhoewel ook zij toch ook eerder aan de kant welhaast moeten
staan van de `atoomslaven' dan aan die van hun tegenstanders. Desalniet-
temin is het uitblijven van geweld een belangrijke voorwaarde voor het
zuiver houden van het protest tegen de kernenergie-samenleving.

Wat hierboven is opgemerkt in verband met de demonstratie van Dode-
waard van oktober 1980 kan hier herhaald worden, maar dan met meer
accent. Net als toen, maar nu nog duidelijker, licht in Almelo een
utopisch beeld op: het protest tegen kernenergie krijgt de vorm van een
beeld, waarin de bestaande werkelijkheid geconfronteerd wordt met een
andere werkelijkheid, die welhaast in alles een ontkenning van die be-
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staande werkelijkheid lijkt in te houden. En wel een protest, dat niet
alleen negatief wordt uitgedrukt, maar tegelijk positief wordt vormgege-
ven. Negativiteit en positiviteit zijn met elkaar verweven binnen het
beeld, dat het tentenkamp aan de voet van de UCN-centrale laat zien.

Wederom gaat het om een tentenkamp. Hierboven is daar reeds iets
over gezegd: tegenover het symbool van de samenleving, die energie-
verslindend is, staat het symbool van de rusteloze reizigera op weg naar
andere streken, in de wetenschap ook van daar weer te zullen moeten
optrekken. Het gaat inderdaad om symbolen.

In feite staat niet de atoomcentrale centraal, maar de samenleving als
zodanig. De wijze, waarop zij zichzelf van energie wil voorzien is slechts
de uitdrukking van een fundamenteel probleem: op grond van welke be-
hoefte, op grond van welke uiteindelijke doelstelling heeft zij zichzelf
ingericht en georganiseerd? Wie zijn de eigenlijke dragers van die samen-
leving: alle leden daarvan in democatische gezamenlijkheid of slechta
enkele machtsconcentraties?

Het gaat niet alleen om de wijze van energie-winning, maar tegelijk
ook om levensstijl, om beslissingsprocedures, consumptiepatronen, arbeids-
verdeling, informatieverschaffing. A1 deze zaken staan in de contekst van
een als problematisch ervaren produktiesysteem, dat miachien wel wat al
te eenvoudig als `kapitalistisch' benoembaar is, maar dat van de andere
kant wel voorbij lijkt te gaan aan bepaalde fundamentele verlangens van
mensen, zoals het verlangen naar vrede en veiligheid, naar sutonomie en
rechtvaardigheid, naar broederschap, vrijheid en gelijkheid. Anders gefor-
muleerd: het produktiesysteem, waarop onze samenleving berust lijkt deze
waarde in de ogen van vele mensen niet of nauwelijks te kunnen realise-
ren. En van dat systeem is kernenergie slechts een uitdrukking. Het
protest van Dodewaard '80 en Almelo '81 lijkt deze holistische lading te
hebben.

Tegenover de gang van zaken binnen de bestaande maatschappij stelt
het een alternatief: een andere manier van met elkaar samen leven. In het
tentenkamp wordt gehandeld vanuit basisgroepen met autonomie (`is vrien-
den' (12)) en vanuit basisdemocratische beginselen: bij de besluitvorming
wordt iedereen zoveel mogelijk betrokken. Het duurt allemaal miaschien
wel wat langer, maar iedereen kan wel het gevoel hebben, dat de bealis-
singen die genomen worden, gedragen worden door zoveel mogelijk men-
sen. Gesproken wordt van "een lieve gemeenschap van alleen-aardig-voor-
elkaar" (13). Is dat nu wel realistisch? Ja en nee. Nee, voor zover de
realiteit te hard is om alleen-maar-aardig-voor-elkaar te kunnen zijn; ja,
voor zover binnen de grenzen van ruimte en tijd, die het tentenkamp
stelt, inderdaad sprake kan zijn van een lieve gemeenschap. Het tenten-
kamp maakt het ideaal duidelijk dat mensen alleen-maar-aardig-voor-el-
kaar kunnen zijn, en confronteert daarmee de feitelijke samenleving met
dat ideaal.
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In het tentenkamp gaat het inderdaad om een, wat door Hoefnagels
mogelijk enigszins cryptisch omschreven is, "als samenleven de samenle-
vende mensen bevredigend samenleven" (14). Er is een crèche, een grote
gemeenschapstent, men handelt samen, men leeft samen. Ook het voedsel
is `zuiver': biologisch verbouwd zonder smaak-, geur-, kleuratoffen en
conserveringsmiddelen. De arbeidsverdeling ia gebaseerd op vrijwilligheid:
vrijwilligers koken; de blokkadea worden door vrijwilligers bemand.

Het tentenkamp Almelo '81 laat een samenleving zien, die welhaast
diametraal staat ten opzichte van de samenleving, waarbinnen de leefge-
meenschap van het tentenkamp zich bevindt. Wat dat betreft heeft het
alles van een utopie: een beeld wordt zichtbaar, waarin ideaal en werke-
lijkheid met elkaar worden geconfronteerd in een spanningsvolle verhou-
ding.

Een sociaal-ethiache dimensie wordt zichtbaar, die de menselijke erva-
ring van discrepantie tusaen ideaal en werkelijkheid zoekt om te zetten in
een handelen dat wegleidt uit de wereld van kwaad en lijden in de rich-
ting van een wereld waarin van geluk sprake is.

Daarin ligt ook de kritiache functie van het tentenkampbeeld: niet
alleen wordt daarin het protest duidelijk tegen kernenergie, maar tegelijk,
wordt eigenlijk de wijze, waarop de samenleving als geheel functioneert
aan de kaak gesteld en wel door te laten zien, dàt en hbe het ook anders
kan. Daarmee stelt het beeld van Almelo (en was dat niet ook in Dode-
waard in 1980 zo) de samenleving voor de kritische keuze op de weg
voort te gaan, die zij eertijds is ingealagen, ofwel op haar achreden terug
te keren en op zoek te gaan naar een weg, die leidt naar een doel, dat
meer in overeenstemming is met het verlangen van menaen naar vrede,
veiligheid, rechtvaardigheid.

In die zin ook is dit beeld van Almelo inventief-tranaformerend door
te laten zien, dat samenleven ook andera kan zijn dan de bestaande
werkelijkheid lijkt toe te laten en zet het mensen op z'n minat aan het
denken. Door het bestaande te problematiseren op de wijze, waarop het
utopiache beeld dat doet en wel door negativiteit en positiviteit met
elkaar te verweven tot een nieuwe positie, is het beeld langs de weg van
mentaliteitavorming daadwerkelijk erop gericht de beataande atructuren te
veranderen.

Het beeld wijst een weg in een andere richting. Het zegt niet: en dit
is het nou. Het beeld verwijst naar wat mogelijk is en tegelijk nooit ge-
heel en al haalbaar: wanneer een tent een huis wordt, ia er in feite niets
veranderd. Het beeld is richtinggevend, want de horizont waarnaar het
verwijst wijkt voortdurend.

Het beeld van het tentenkamp is speels dubbelzinnig: feitelijkheid en
mogelijkheid lopen daarin door elkaar. Wat te zien is, is werkelijk-onwer-
kelijk en onwerkelijk-werkelijk. Binnen ruimte en tijd wordt gespeeld met
de werkelijkheid, ze wordt op haar kop gezet door haar feitelijkheid te
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spiegelen aan haar mogelijkheid. Binnen de ruimte van een tentenkamp en
binnen de tijd van enkele dagen komt de werkelijke ruimte en de werke-
lijke tijd pas goed uit, namelijk in haar problematische feitelijkheid en
tegelijk in haar op het ideaal gerichte mogelijkheid. Mogelijk hebben po-
litie en demonstranten met elkaar `een sportief spel' gespeeld, het spel,
waar het in Dodewaard en in Almelo eigenlijk om ging was dat tussen
ideaal en werkelijkheid.

5. De reformisten

De reformisten worden vooral aangetroffen bij de grote milieuorganisaties,
zoals Natuur en Milieu, de Waddenvereniging, Milieudefensie en het
Centrum voor Energiebesparing. In het kader van de reformistische
atroming speelt vooral het laatstgenoemde Centrum een belangrijke rol.
Het toekomstscenario, dat door het centrum is opgesteld, ademt de refor-
mistische basisfilosofie. Door `Een wenkend perspectief?' wordt deze als
volgt omschreven.

De hedendaagse samenleving en economie moeten zich aanpasaen aan
de veranderde ecologische omstandigheden. Het gaat de reformisten om
`crisisbeheeraing'. De overheid wordt gevraagd de economische ontwik-
keling beter te sturen en de maatschappelijke gevolgen daarvan beter te
beheersen. Noodzakelijk is een strak milieubeleid, energiebesparingsbeleid
enzovoort. "Hierbij distanciëert men zich van de in de milieubeweging
vaak veronderstelde tegenstelling tussen economie en ecologie. Het gaat
de reformisten er juist om deze tegenstelling te overbruggen" (15). De
auteurs van genoemde studie achten het opvallend dat men in het CE-
scenario "nauwelijka een beperking van industriële en andere activiteiten
voorstaat. Wel bepleit het een grotere efficiency in de productie, met dien
verstande, dat dezelfde productie bereikt kan worden met minder energie,
minder vervuiling en dus ook minder milieukosten" (16). Zij vatten het
reformistische denken dan ook in het volgende motto treffend samen:
"milieu-behoud behoeft geen radicale omwenteling" (17).

Deze typering van de reformistische stroming binnen de milieubeweging
is in het kader van deze studie belangrijk. Niet alleen gaat men er van
uit, dat binnen de bestaande maatschappelijke werkelijkheid voldcende
ruimte voorhanden is om een dreigend tij te keren - de kritische afstand
tussen beataande werkelijkheid en als ideaal gedachte werkelijkheid lijkt
niet erg groot te zijn -, maar ook en daarmee ten nauwste samenhangend,
zoekt men zijn bondgenoten voor de gewenste verandering van de
bestaande milieusituatie bij de overheid en andere gevestigde organisaties
als bijvoorbeeld de vakbeweging.

Op zichzelf is daar niets op tegen. Het gaat om de constatering, dat
een dergelijke opstelling, die binnen de bestaande kaders blijft, anders te
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karakteriseren is dan die van de `radicalen'. De reformisten lijken in hun
benadering van de milieuproblematiek over te hellen in de richting van
een realistische politiek en daarmee het utopische veld achter zich te
laten.

Een utopie is binnen het kader van de reformistische benadering dan
ook moeilijk te ontdekken. Zelfs, wanneer een vertegenwoordiger van deze
stroming komt tot "enkele toekomstbespiegelingen van utopische aard"
(18), zoals Willem Hoogendijk in De Groene Amsterdammer van 2 septem-
ber 1981, is het zeer de vraag, of genoemde bespiegelingen inderdaad van
utopische aard genoemd kunnen worden, althans in de betekenis, waarin
daarover in deze studie gesproken wordt. Hier volgen enkele passages uit
zijn bespiegelingen. Ter informatie vooraf: Hoogendijk is medeoprichter
van de Aktiegroep Strohalm, werkte in 1981 bij de Stichting voor Milieu-
Edukatie en had indertijd zitting in de Landelijke Advieskommissie voor
Milieu, Energie en Ruimtelijke Ordening van de Industriebond FNV. "(...)
Als de energieprijs hoger wordt - en dat is zeker - komt arbeidsintensi-
teit beter te liggen ten opzichte van kapitaalsintensiviteit. Er zal dan
veel veranderen richting milieuvriendelijk. Een hogere energieprijs zal ook
de kunstmest duurder maken. Maar andersom gooien we nu waardevolle
mest en enorme hoeveelheden etens- en groenteafval in het water, op de
vuilnisstortplaats of in de verbrandingsoven. Er doemt hier alweer een
interessante dwarsverbinding op! Want: goedkopere mest, èn minder water,
bodem- of luchtverontreiniging èn minder afvalverwerkings- en waterzui-
veringskosten.

Steden zijn idioot uitgegroeide, kwetsbare agglomeraties, afhankelijk
van enorme energie-, water-, en voedselstromen van buitenaf en een
enorme afvalstroom er weer uit. Naar mijn idee kan deze kwetsbaarheid
minder worden. Erg veel stedelingen lopen tegen de muren op wegens
gebrek aan ruimte en uitleefmogelijkheid. Welnu, ontwikkel de stadsranden
tot uitgebreide voedsel- en visgebieden waar de stedelingen hun overtol-
lige energie en hun organisch afval kunnen inzetten om gezond voedsel te
produceren! (...) Werkloos, gepensioneerd? Hoera! Eindelijk mensen die
zich kunnen wijden aan nuttige zaken, aan zaken die het kapitalistische
stelsel niet meer doet of alleen nog maar slecht en ongezond doet. Het
gaat daarbij in feite om het toeëigenen van een atukje gewone ekono-
miache óedrijvigheid (cursivering van Hoogendijk, JG). Van belang wordt
daarbij ook het functioneel maken van het vormingswerk. Wordt bouwen
te duur? Dan kun je twee dingen doen. Blijven eisen dat er meer geld
komt voor betaalbare woningen. Of ineer huizenkasko's gaan neerzetten
die worden afgebouwd onder toezicht en met advies en hulp van deskun-
digen van gemeente of woningbouwvereniging, door de toekomstige bewo-
ners. Daarvan is immers nu al een deel werkloos en~of allang aan het
doe-het-zelven geslagen. (...)
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Laat vakbonden en politieke partijen jonge werklozen opleiden tot
goede, politiek bewuste `veranderingsagenten' die van een uitkering weten
rond te komen. (...) Vakbonden zouden duidelijk een twee-handenstrategie
moeten ontwikkelen, waarbij de ene hand de direkte belangenbehartiging
blijft verzorgen, de andere de politieke scholing en de lange-termijn-stra-
tegie ter hand neemt. In de Industriebond FNV zou die taakverdeling goed
de huidige afbakening kunnen volgen tussen het bedrijfawerk en het
distriktenwerk. (...)

Wat vooral in de toekomst nodig is, is bezieling. Daarbij moet er,
zoals gezegd, een nieuwe bodem onder ons bestaan gelegd worden, zoveel
mogelijk door onszelf. Daarbij is van belang niet eerst te gaan verbieden,
versoberen, de auto afpakken en dergelijke, maar eerat de kompensatie te
hebben opgebouwd - en dan niet als kompensatie, maar als de Enige
Juiste, Nuttige en Noodzakelijke Weg. Eerst de wijk leefbaar maken, de
buurtmoestuin ontwikkelen, meer volkstuinkomplexen maken en dan pas de
distributie op benzine en vliegtickets. Allemaal utopisch? Er zijn al best
aanzetten in de geschetste richting. Legio zelfs. Gemeenschapsgeld dat in
toenemende mate naar het bedrijfsleven vloeit, ondernemingsraden waarin
werkgevers met werknemers om de tafel moeten gaan zitten en waar
werknemers een stukje management leren (natuurlijk, ook de gevaarlijke
kant van `inpakken'). Gezondheidswinkels, zelfhulpgroepen in buurthuizen
en de hele alternatieve gezondheidsbeweging. Bejaarden in een bejaarden-
huis die aan het tuinieren slaan en hun pensionprijs en doktersrekening
omlaag zien gaan. De MeMo-beweging van kleinschalige milieu- en mens-
vriendelijke ondernemertjes (met weer gevaar van blokkerende individuali-
sering, zeker).

De diskussies en akties rondom kernwapens, wapens en kernenergie.
Het buurtwerk. De biologische landbouw en goed-voedselwinkels. De
pogingen om het autoverkeer in de steden in te dammen en om steden
weer `in te breiden' (woonverdichting). Kritische vakbondsgroepen, kri-
tische kerkgroepen, sociale delen van de kraakbeweging. Het geëxperi-
menteer met zachte technologie. De nieuwe-levensstijlgroepen. Het
vormingswerk dat door de maatschappij of hun gezin verstoten jongeren
weer een beetje leert kommuniceren en vertrouwen krijgen. Het uitge-
breide vrijwilligers- en aktiegroepenwerk. Leuke onderwijsvernieuwingen.
De vrouwenbeweging, de vredesbeweging, de Derde-Wereld-beweging. Een
vakbondsdistrikt dat met aktiegroepen, gemeenteraadsleden en anderen om
de tafel gaat zitten om te zien wat voor werkgelegenheid er in hun plaats
gekreëerd kan worden. De nieuwe maatschappij wordt in de oude geboren
(cursivering van Hoogendijk, JG). (...)

Nederland - op naar een lusthof, een ekotopia. Een lusthof gebaseerd
op gezonde foto-synthese èn menselijke waardigheid. Want heus, we
kunnen, nog steeds, de aarde herscheppen in een magnifieke planeet." (19)
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Commentaar

Het eigenaardige nu van deze bespiegelingen van Hoogendijk is, dat zij
het lusthof, dat Nederland kan zijn, de ekotopie, niet echt in beeld lijkt
te brengen. Voor zover in het citaat een bespiegeling van de toekomst
wordt gegeven, gaat het om een toekomst, die zich zeer wel mogelijk zal
kunnen ontwikkelen vanuit de bestaande werkelijkheid. Anders geformu-
leerd: de toekomst, de zogenaamde ekotopia, laat zich zien als een moge-
lijk vervolg op het heden: haalbaar en maakbaar, als men dat zou willen;
of zelfs ook onontkoombaar. Een hogere energieprijs leidt tot grotere
milieuvriendelijkheid. Ongetwijfeld mogelijk. De stadsranden zouden omge-
vormd moeten worden tot uitgebreide voedsel- en vis-gebieden. Ook dat
ligt in de sfeer van de mogelijkheden. Werklozen en gepensioneerden kun-
nen zich wijden aan nuttige zaken, die het kapitalistische systeem laat
liggen of slecht doet. In feite ligt niets hun in de weg. Woningen zouden
door de bewoners zelf afgebouwd moeten kunnen worden (toch al vaak
werkloos of aan het doe-het-zelven). Waarom niet inderdaad? Hetzelfde
valt te zeggen in verband met vakbonden en politieke partijen. Voor zo-
ver het een en ander op het gebied van opleiding, van belangenbeharti-
ging en scholing gebeurt, is daar inderdaad heel wat mogelijk.

De ekotopia van Hoogendijk heeft meer weg van scenariodenken dan
van utopisch denken: wat wordt voorgesteld ligt uitdrukkelijk in de sfeer
van het haalbare. Bepaalde ontwikkelingen dienen voortgezet en onder-
steund te worden om de door Hoogendijk wenselijk geachte toekomst te
realiseren. Daar is op zichzelf niets op tegen. Waar het om gaat is, dat
de bespiegelingen van Hoogendijk minder utopisch zijn, in de zin zoals
daarover in deze studie gesproken wordt, dan ze lijken. De apanning
tussen ideaal en werkelijkheid en de daarmee gepaard gaande dubbelzin-
nigheid ten aanzien van mogelijkheid, haalbaarheid of maakbaarheid van
het in utopie voorgestelde, beter gezegd: ver-beelde, waardoor de utopie
haar asymptotisch karakter verkrijgt, zijn niet af te lezen uit die bespie-
gelingen. Het schrijven in hoofdletters: "de Enige, Juiste, Nuttige en
Noodzakelijke Weg", doet daar niets aan af. Integendeel, eerder wekt een
dergelijke schrijfwijze de indruk, dat één van de mogelijke wegen naar de
toekomst volmaakt realiteit kan worden.

Een ander kritisch punt bij de beoordeling van de geciteerde bespie-
gelingen over de toekomst en zeker van niet minder belang ligt vervat in
de vraag, hoe nieuw de nieuwe maatschappij van Hoogendijk eigenlijk wel
is. Bij nader toezien blijken de veranderingen die hij voorstaat nogal
marginaal te zijn, dat wil zeggen: zij spelen zich af aan de kantlijn van
de bestaande werkelijkheid, binnen de grenzen, die door die werkelijkheid
worden gesteld. Of om het met andere woorden te zeggen: de voorgestelde
veranderingen laten in feite de fundamenten, waarop de bestaande maat-
schappij rust, overeind staan. Om in een beeld ontleend aan Hoogendijk,
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te spreken: zijn ekotopia bevindt zich inderdaad aan de stadsranden, maar
dringt tot in het centrum van de stad niet door. In die zin gaat van de
beschreven toekomstbespiegelingen dan ook geen radicale kritiek uit, die
de bestaande structuren bij de wortels vat.

Het kapitalistische produktiesysteem blijft overeind. Andera omapringen
met energie; stadsranden ontwikkelen om stedelingen hun overtollige
energie te kunnen laten kwijtraken; werkloosheid en pensioen-tijd nuttig
maken; bewoners betrekken bij de bouw van hun huis; vakbonden en poli-
tieke partijen meer richten op opleiding van jonge werklozen, op een
evenwichtiger hanteren van belangenbehartiging en scholing; op zichzelf
uitstekend, maar deze voorstellen laten in feite het systeem, dat als zoda-
nig veroorzaker van bestaande misstanden zou kunnen worden genoemd,
onverlet.

De utopie daarentegen gaat fundamenteler te werk, zij stelt juiat sys-
temen onder kritiek door in haar beeld een ander systeem te laten zien.
De werkelijkheid van de utopie ziet er fundamenteel anders uit dan die,
waarbinnen zij tot verbeelding komt. Zij negeert het bestaande om deze
negatie vervolgens in haar beeld weer op te heffen tot een nieuwe posi-
tie. De utopie is zowel kind van het bestaande als van het niet-bestaande.
In haar beeld is het bestaande herkenbaar, maar tegelijk laat zij zien wat
als ideaal daaromtrent te denken valt.

De bespiegeling van Hoogendijk zijn te zien als een voorbeeld van het
reformistisch denken binnen de milieubeweging en blijken bij nadere ana-
lyse inderdaad moeilijk als utopisch bestempeld te kunnen worden. Samen-
vattend kan gesteld worden, dat de belangrijkste oorzaak van deze moei-
lijkheid gelegen is in het feit, dat de reformisten in hun denken en han-
delen de bestaande werkelijkheid in beginsel accepteren. Wel zijn veran-
deringen daarbinnen noodzakelijk, maar deze zijn binnen het kader van
die gegeven werkelijkheid ook inderdaad mogelijk. De bestaande
maatschappelijke orde blijft fundamenteel overeind; het gaat de reformis-
ten om aanpassingen, zoals bijvoorbeeld van de economie. De deelname
aan bestaande overlegstructuren van de gevestigde maatachappelijke orde,
waarvan de banden met de overheid, de politieke lobby's en de relaties
met de vakbeweging getuigen, houdt de reformistiache denk- en handel-
wijze in feite gevangen binnen de grenzen van het feitelijke hestel. En
juist die grenzen worden door utopieën overschreden, evenwel zonder de
band met het binnen de grenzen bestaande los te laten.

Ten aanzien van de vredesbeweging is reeds geconstateerd, dat de
neiging van deze beweging in de richting van het politieke krachtenveld,
de neiging het kernwapenvraagstuk realistischer aan te pakken, de moge-
lijkheid, dat de utopische intentie tot uitdrukking komt, verkleind lijkt te
hebben. Ten aanzien van de milieubeweging valt een soortgelijke ontwik-
keling te constateren. Ook in het kader van de milieubeweging is een
neiging te bespeuren het probleem van de kernenergie en van het milieu
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meer in de lijn van de reformisten te benaderen, dat wil in dit verband
zeggen: meer binnen de kaders van de gegeven maatschappelijke orde. De
spanning tussen ideaal en werkelijkheid lijkt meer en meer te verslappen.
Het tegenover, dat de milieubeweging in een belangrijk gedeelte ervan
eerder kenmerkte, lijkt te zijn overgegaan in een óinnen, hoe alternatief
de voorstellen dan ook mogen klinken. Als illustratie hiervan moge een
verslag van een anti-kernenergie demonatratie in Emmeloord in september
1984 dienst doen.

"De rituelen werden zaterdag weer beleefd. Als altijd een drassig ter-
rein, waar de routiniers zich op gekleed hadden met laarzen of plastic
zakken over hun schoenen. Beschilderde gezichten, een crèche, kinder-
tejater, punkers met voortdurend omhoog gehouden zwarte vlag, honden
en kinderen, een zogenaamde persgroep, een programma waarin aprekera
en rockbands elkaar afwiaselden, en mensen die elkaar sinds Dodewaard of
een van die andere atoombedevaartplaatsen niet meer gezien hadden en
elkaar warm begroeten en elkaars nieuwe telefoonnummers noteren. Maar
het was ook anders dan voorheen. Niet zozeer omdat de opkomst de orgar
nisatoren zeer tegenviel: zo'n vijftienhonderd mensen, waarvoor de wijde
omgeving van de renbaan in Emmeloord was afgezet door politie en orde-
dienst en waarvoor de renbaan veel te groot bleek. Behalve enkele, wat
verweesd rondlopende resten van basisgroepen, was de tot voor enkele
jaren zich graag als grote familie manifesterende AKB thuiagebleven. Of
bestaat die niet meer? De woordvoerders, de regelaars, de sutoriteiten
van de toogdag in Emmeloord waren in elk geval gestropdast of anders-
zinsin nette kleren gestoken.

De Anti-Kernenergie-Beweging is Energie-Beweging geworden. De
belangrijkste spreker was dan ook Theo Potma van het Centrum voor
Energiebesparing. Hij stelde atadsverwarming en warmtekrachtindustrie
tegenover `de wolven van de kernenergielobby in wetenschapstoga en
deskundigenpak'. De deskundige Potma (van het inmiddels befaamde CE-
scenario) tegenover de deskundigen van het `kernenergiegeloof. De alter-
natieve deakundigheid van rond de renbaan ook overvloedig aanwezig in
de kramen. Modellen van windmolens, maquettes, informatieborden,
kraampjea van de Werkgroep Energie Diskussie, de Werkgroep Zonne-ener-
gie Schoterwerven, het Energie-Adviesburo, de Aktie Strohalm Nieuwe
Opzet, de Waddenvereniging, de Vereniging Milieudefensie, de Stichting
Natuur en Milieu, de Zonnewijzer. Als op een braderie naast de kraampjes
van PvdA ( waar men reine claudes uitdeelde, `want kerncentrales zijn niet
te pruimen'), het IKV, Triangel Natuurvoeding, VARA, Stichting Palm
voor opbouwwerk in ontwikkelingslanden, Vijftig Plus tegen Kernenergie,
de Industriebond FNV, PPR, weer een windmolen, worst en frites. A1 deze
groepen en nog veel meer (41 in totaal) verstuurden zaterdag een
gemeenschappelijke brief naar de regering om te protesteren tegen de
voorgenomen uitbreiding van kernenergie in Nederland. (...)" (20).
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Het lijkt er allemaal wel nog op, maar het is het niet meer. De be-
weging lijkt haar esprit van weleer te zijn verloren. Nu is dat in het
geheel geen ramp. Het is eerder een constatering met als implicatie, dat
het moeilijker wordt van een tot uitdrukking komen van utopische inten-
tie te kunnen spreken. De beweging lijkt niet meer zozeer gedragen te
worden door het verlangen van vele mensen naar een andere samenleving,
alswel door het streven, met behulp van deskundigen, naar verandering
binnen die samenleving en dan met name, waar het de energievoorziening
betreft. De fundamenten van de samenleving lijken ontzien te worden.
Daarmee verliest de milieubeweging haar holistische visie en wordt ateeds
meer en steeda duidelijker een one-issue beweging.

6. Alternatieve gemeenechappen

Naast de radicale en reformistische stromingen kent de milieubeweging
van onze dagen alternatieve gemeenschappen, waarin men op een exempla-
rische wijze nu reeds vorm wil geven aan hetgeen men zich vooratelt als
een gezonde, milieuvriendelijke en daarmee ook menswaardige samenleving.
Vooral de Hobbitatee en De Kleine Aarde hebben grote bekendheid gekre-
gen.

De Hobbitstee

De Hobbitstee valt onder de stichting "Nieuwe Wereld". In haar etatuten
staat omtrent het doel van de stichting het volgende genoteerd: "Het doel
van de stichting is de oprichting en instandhouding van leef- en~of werk-
gemeenschappen te bevorderen waarin mensen zich met elkaar verbinden
om in liefde, harmonie en schoonheid: a. gestalte te geven aan nieuwe
eigentijdse vormen van het menselijk samenleven, waarin vanuit een diepe
verbondenheid met al wat leeft het unieke van iedere individualiteit zich
kan ontplooien en zich in dienst atelt van het geheel; b. naar antwoorden
te zoeken voor de problemen van de hedendaagse maatachappij en zoveel
mogelijk in samenwerking met andere organisatiea, gemeenechappen en
personen in woord en daad bij te dragen aan mogelijke oplossingen van
deze problemen" (21).

In een informatie-bulletin, door de Hobbitstee uitgegeven, wordt ver-
meld, dat de Hobbitstee een leef-woon-werkgemeenschap is, waarvan de
bewoners (tien) werkzaam zijn in het huishouden en in twee maatschap-
pen, de tuinderij en de kaarsenmakerij. Eénmaal per maand wordt een
open week georganiseerd, waarin gasten worden ontvangen, die het leven
in de gemeenschap kunnen meemaken. De verdiensten vanuit de
maatschappen "worden gebruikt om de werkers in deze maatschappen hier
te laten wonen (kostgeld voor kost en inwoning, en zakgeld) en voor de
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aanschaf van nieuw materiaal en grondatoffen om de bedrijfjes te laten
draaien"(22). Elke dag begint met een korte werkbespreking; eenmaal per
week is er een groepapraatavond.

In een aflevering over Hobbitstee in de serie, die De Groene Amster-
dammer wijdde aan de utopie, horen we een van de bewonera zeggen: "Ik
ben op je verzoek om over ons te schrijven, ingegaan omdat het hier
eigenlijk geen utopie is. Het is allemaal werkelijkheid. Wat ze met de
Navo willen: vrede door middel van bommen, dat ia een utopie. Maar dat
ziet men als werkelijkheid, en wat anderen zoals wij doen, wordt tot
utopie uitgeroepen. (...) Het is een soort ontdekkingsreis, iedere dag weer.
In de maatschappij is er veel kompetitie, hier is meer eerlijkheid, er ia
meer gevoel, niet lachen als je verdriet hebt, geen kamoeflage. (...) Wij
willen een harmonie van voelen en denken. Dat is in de maatschappij
uiteengerukt. Het is een denkmaatschappij geworden. Wij gaan terug naar
de natuur. In het voorjaar eten we brandnetela. Die zijn er voor ons, ze
voeden mijn huis, dan kan ik er fijn in wonen. Huizen maakt men tegen-
woordig heel goed, maar het lichaam, ook een huis, wordt vaak verwaar-
loosd. Ala kompensatie voor vele dingen worden mensen de slaaf van
materiële zaken. Wij gaan uit van wat we nodig hebben en van verant-
woordelijkheid voor je medemens. Door materieel aober te leven, zoals wij
dat doen, krijg je veel rijkdom in de plaats: een bepaalde vrijheid die
niet gekoppeld is aan dingen en patronen, zoals het afbetalen van de
wasmachine. (...) Het leven hier, met allemaal verschillende mensen,
verrijkt je, het werkt als een apiegel. Maar ook hier zijn er konflikten.
(...) Wij willen een impuls geven tot anders denken, en daardoor tot
anders doen. (...) We zoeken steeds naar elkaars waarden, het materiële
en het spirituele zijn steeds in beweging. Het is boeiend, je wordt gekon-
fronteerd met een groot spektrum. In de maatschappij is je buurman niet
je grootate vriend; hier is hij iemand waarmee je fijn kunt omgaan. We
proberen een middenweg te vinden: geen makrobiotiek, of zo. Gemeen-
schappelijk hebben we dat we geen vlees eten, maar met verschillende
motieven; allemaal streven we naar zuiver eten" (23).

In het artikel wordt verder vermeld, dat in de kaarsenmakerij alles
wordt gemaakt met zelfgeconstrueerde apparaten, waarin onderdelen zijn
verwerkt als filmspoelen en oude autocilinders. In de boerderij hetzelfde
originele materiaalgebruik: "veel natuurlijke materialen, oud glas in lood,
onbewerkt hout, geen fijn afgestucte ruimten, maar wanden van verschil-
lende materialen, hoekjea en hoogteverschillen, en een zeshoekige wentel-
trap, die in de toekomat door het dak moet gaan, naar een uitzichtsplat-
form" (24).

De Kleine Aarde

De Kleine Aarde is een alternatieve nederzetting, ongeveer twee hectare
groot, met een ruime hoeveelheid gebouwen: een hoofdgebouw, een nieuwe
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kas, een boerderijwinkel, landbouwschuur, barak en zelfbouw-windmolen,
ketelhuie met zonneboiler, piramidehuis in Kruidentuin, kringloophuis met
zonnecollektor. De Kleine Aarde kent 25 vaste medewerkers. Daarnaast
stagiairs, dienstweigeraars en tijdelijke krachten.

Als doelstelling wordt door De Kleine Aarde geformuleerd: "De Kleine
Aarde wil zoveel mogelijk mensen interesseren voor een mens- en milieu-
vriendelijke, gezonde leefwijze, gebaseerd op landbouwmethoden, vcedings-
gewoonten en energiebronnen die ons milieu ontzien; een manier van
leven die ook financieel binnen ieders bereik ligt. En als we `ieder'
zeggen, dan kijken we verder dan alleen de Nederlandse bevolking. De
roofbouw op mens en natuur gaat ook ten koste van toekomstige genera-
ties en de mensen in de Derde Wereld. In die Derde Wereldlanden zijn
trouwens grote milieuproblemen ontstaan door de armoede!" (25).

Het informatieboekje `De Kleine Aarde doet een boekje open' wijst
erop, dat De Kleine Aarde (DKA) niet alleen staat in haar strijd. Er
wordt samengewerkt met andere milieugroepen, met de vredeabeweging en
Derde-Wereldgroepen. De Kleine Aarde maakt deel uit van het Landelijk
Milieu Overleg (LMO).

In hetzelfde boekje wordt gewag gemaakt van het feit, dat er nogal
eens verwarring bestaat over "wat De Kleine Aarde nou eigenlijk is: een
kommune, een woongemeenschap, leefgemeenschap of werkgemeenschap.
Zelf vinden we de laatste benaming het beste" (26).

De Kleine Aarde is voor ongeveer 90q financieel zelfstandig. Een sub-
sidie van 100.000 gulden wordt jaarlijks ontvangen van het Ministerie van
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening voor voorlichtingswerk. Het
salaris van de tuin-codrdinator wordt gesubsidiëerd door het Ministerie
van Landbouw. ("De boekhouding wordt sinds 1982 gedaan met behulp van
een mikro-komputer" (27).)

Uit het informatieboekje volgen enkele citaten, die een nadere indruk
mogen geven van het denken en doen van De Kleine Aarde. "In de tuin
wordt een vruchtwisseling van één op zes toegepast; eens in de zes jaar
komt een gewas op dezelfde plek. Dit is van belang om de grond niet uit
te putten en ook om ziekten en plagen zoveel mogelijk te voorkomen.
Daardoor is `spuiten' veel minder nodig. Als het toch eens noodzakelijk
wordt, dan gebruiken we bij voorkeur biologische of natuurlijke bestrij-
dingsmiddelen en bij uitzondering ook selektief werkende chemiache mid-
delen. Uit ervaring is gebleken dat het soms beter is een chemisch middel
te gebruiken dat niet méér doodt dan nodig is. Een natuurlijk middel kan
soms schadelijker zijn. Belangrijke voorwaarde is wel, dat de gekozen
middelen goed afbreekbaar zijn, dus niet de grond mogen vervuilenl (...)
In het voorjaar wordt ook runder- paarden- of schapenmest gekocht. We
gebruiken géén varkensmest, o.a. vanwege het hoge gehalte aan koper en
cadmium dat in het voer zit en in de mest terechtkomt (Brabant is daar-
door ernstig vervuild). (...) De Kleine Aarde heeft twee `koude' kassen.
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(...) Het worden koude kassen genoemd omdat er in principe niet wordt
gestookt. We vinden dat zonde van de (enorme hoeveelheden) energie.
Alleen in voor- en najaar moeten gewassen tegen vorst worden beschermd
met een heteluchtkachel. Met relatief weínig energie bereiken we daarmee
een behoorlijke verlenging van het teeltseizoen. (...) Achter het piramide-
huis ligt de kruidentuin. Hier vindt u kruiden voor velerlei gebruik; voor
smaak, geur, gezondheid en schoonheid. (...) Hier (...) staan verschillende
theekruiden. Waarom zouden we niet méér dranken uit eigen land gebrui-
ken? Immers, voor gewone thee, koffie en cacao wordt in vele, niet be-
paald rijke landen, praktisch alle landbouwgrond in beslag genomen. Hier-
door staat de voedselproduktie voor de eigen bevolking onder druk. (...)

Naast de grote ruimte die de kippen krijgen op een Eko-bedrijf, heb-
ben ze ook het geluk dat hun snavel niet afgebrand wordt en dat ze niet
geleewiekt worden. (...) Op De Kleine Aarde wordt één vleugel gekort-
wiekt, zodat de kip bij het opvliegen haar evenwicht verliest. Dit moet
elk jaar gebeuren omdat de veren weer aangroeien. (...)

Langzaam maar zeker wordt het werk (van de ekologische tuin,JG)
meer op produktie afgestemd. Hoewel de tuin produktie-gericht is, wordt
nog veel gedaan aan het `uitdragen' van de ideeën en ervaringen naar
peraonen en tuinbouwinstellingen. (...) De gangbare voedselproduktie en
konsumptie is onlosmakelijk verbonden met zaken als milieuvervuiling,
honger in de Derde Wereld, het hoge energieverbruik en de bio-industrie.
(...) Ekologisch eten is beter voor mens en milieu, hier én elders in de
wereld. (...) De Kleine Aarde is tegen de hoge vleeskonsumptie. (...) Er
kan anders en slimmer met energie en grondstoffen worden omgegaan. (...)

De grote besparingamogelijkheden maken kernenergie en zelfs kolen-
centrales overbodig. (...) Naast het tegengaan van de gigantiache verspil-
ling, kiest DKA voor schone, duurzame energiebronnen: wind- en water-
kracht, zonne-energie, aardwarmte en het benutten van de energie uit
getijden-verschillen en golfslag. Daar is een ander energiebeleid voor
nodig. Vernieuwing wordt nog geblokkeerd door de grootachalige opzet
van het huidige ayateem. (...)

De Kleine Aarde wil ook haar steentje bijdragen om uit de baanloos-
heid-krisis te komen. Daarbij kijken we zeer kritiach naar de grootscha-
ligheid; we hebben gezien wat de gevolgen daarvan zijn. Echter, `hoe
kleiner hoe beter' gaat ook niet altijd op. We willen geen hoogovens in
elk dorp. We zijn dua op zoek naar de optimale achaal (cursivering van de
auteur, JG), voor mens en milieu, lokaal en mondiaal. Er is natuurlijk niet
alleen een ekonomische krisis. We zitten ook met een wereldvoedael-krisis
(...) een milieukrisis en een bewapeningskriais. Die problemen hebben met
elkaar te maken en zullen dus ook in samenhang (cursivering van de
auteur, JG) aangepakt moeten worden. (...) De aarde is een flinke bol.
Maar de grenzen aan de groei zijn voelbaar. We zijn ook niet alleen op
de wereld. Ieder mens heeft recht (cursivering van de auteur, JG) op een
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beetje van de rijkdommen en de vruchten van die kleine aarde. Dat is
vooral wat De Kleine Aarde wil; eerlijk delen en natuur en milieu met
respect behandelen" (28).

Commentaar

In hoofdstuk 8 hebben we gezien, dat Schreuder in het kader van zijn
classificatie van actuele sociale bewegingen vooral de alternatieve
gemeenschappen plaatst in de utopische traditie. Ook De Groene Amster-
dammer lijkt als welhaast vanzelfsprekend in zijn speurtocht naar de
utopie terecht te komen bij een van deze. Gezien de beschrijvingen hier-
boven is daar wel degelijk grond voor. Toch leidt een nadere analyse op
utopische kenmerken tot zekere nuanceringen. De belangrijkste is hierbij
wel, dat alternatieve gemeenschappen als de Hobbitstee en De Kleine
Aarde zeer zeker als uitdrukkingen van utopiache, sociaal-ethische
geneigdheid van onze tijd zijn op te vatten, maar dat toch moeilijk
gesproken kan worden van utopieën in strikte zin.

Het sociaal-ethásche moment is bij genoemde nederzettingen ongetwij-
feld te ontdekken. De gang van zaken binnen de bestaande werkelijkheid
wordt scherp afgewezen als niet in overeenstemming met de eigenlijke
menselijke waarden, met de optimale menselijke maat. Ingeval van deze
alternatieve gemeenschappen is in dit verband natuurlijk het meest opval-
lend, dat de sociaal-ethische inzichten ook daadwerkelijk tot een ander
handelen leiden, dat een exemplarische functie vervult binnen de samenle-
ving.

In aansluiting hiermee is zeker te spreken van een inventief-transfor-
merende functie van deze gemeenschappen. Het omgaan met materiaal, met
land- en tuinbouwmethoden, met energiebronnen enzovoort, zet de
bestaande samenleving zeker aan tot denken, maar mogelijk ook tot aller-
lei experimenten, die in een andere richting wijzen dan de gangbare
industriële ontwikkelingen.

Uit bovenstaande beschrijvingen moge ook de holistische visie op de
werkelijkheid voldoende naar voren zijn gekomen. Het gaat om een andere
leefwijze, om een andere manier van met elkaar samenleven, om harmonie
van voelen en denken, om ontplooiing van menselijke individualiteit.
Verbanden tussen milieucrisis, economische crisis, wereldvoedselcrisis en
bewapeningscrisis bijvoorbeeld worden uitdrukkelijk gelegd. De verachil-
lende problemen moeten in samenhang met elkaar worden gezien en aan-
gepakt.

Ook is te stellen, dat deze nederzettingen het verlangen naar mense-
lijk geluk tot uitdrukking brengen. Gezocht wordt naar een leven in har-
monie en in waarlijke vrijheid en vriendschap; naar eerlijke verdeling van
de rijkdommen en vruchten dezer aarde.
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Deze kenmerken bepalen voor een groot gedeelte het utopische karak-
ter van de alternatieve gemeenachappen. Ten aanzien van de nog niet
genoemde: van de kritiek, de asymptotiache richtinggeving en het apeels
dubbelzinnige beeld, wordt het moeilijker te komen tot een juiste beoor-
deling. Het volgende zou daaromtrent op te merken zijn.

De spanning tussen werkelijkheid en ideaal, die door de utopie bij
voortduring in stand wordt gehouden, lijkt ingeval van de alternatieve
gemeenschappen min of ineer te zijn opgeheven. Wel is stellig te wijzen
op ideale doelatellingen, verwoord in statuten en~of uitgegeven geschrif-
ten, die confronterend werken ten opzichte van het hier en nu bereikte.
Maar van de andere kant ia moeilijk aan de indruk te ontkomen, dat de
vestigingen als zodanig het streven naar uiteindelijke doelatellingen in
hoge mate vertaald lijken te hebben in termen van haalbaarheid en maak-
baarheid en wel in het hier en nu. In `Een wenkend perapectief?' lezen
we: "Wijken de alternatieven sterk af van de harde actie-lijn van de radi-
calen, qua ideologie lijken beide atromingen meer op elkaar. Ook de alter-
natieven nemen fors afstand van de huidige, industriële samenleving,
waarbij men zowel op de fysieke milieuproblemen wijat als op de sociale
problemen als de menselijke vervreemding" (29). Toch is ook te wijzen op
meer reformistiache tendensen, zeker waar het De Kleine Aarde betreft.
De forae afstand lijkt minder fora te zijn dan wordt gesuggereerd. Het
ontvangen van aubaidies van de overheid duidt op een geringere afstand.
En doen dat ook niet: het weliswaar selectief, maar toch plaatsvindend
gebruik van chemische spuitmiddelen; het gebruik van computers voor de
boekhouding, kruiden voor de schoonheid (?); het kortwieken van één
vleugel (!) van kippen; op produktie afgestemde ecologie (...)? De kritische
functie van alternatieve gemeenschappen als deze bestaat zonder enige
twijfel, evenwel deze wordt toch min of ineer ingeperkt door verkleining
van de afstand tot het bestaande middels concessies en compromisaen, die
nu eenmaal door de realiteit worden geëiat.

Daarmee kàn richtingwijzing naar een asymptotische toekomat zicht-
baar worden. Ditzelfde kan gezegd worden omtrent het apeele-dubbelzin-
nige, dat het utopische beeld kenmerkt. Eerder lijkt in geval van de
alternatieve nederzettingen, die hier aan de orde zijn, aprake van ondub-
belzinnige ernat om in het hier en nu het gestelde ideaal ondubbelzinnig
te gaan realiseren. Dat betekent ook, dat het utopisch beeldkarakter,
waarin werkelijkheid en ideaal met elkaar verweven zijn en op die manier
ook alleen herkenbaar, nauwelijks aanwezig blijkt te zijn. Het apeels
dubbelzinnige karakter van het utopiache als werkelijk en onwerkelijk
tegelijk ia verbroken en men streeft naar verwerkelijking die daardoor
eenzinnig wordt.

Samenvattend kan van de alternatieve gemeenschappen zeker gezegd
worden, dat zij in de utopische traditie staan, die deze samenleving wil
richten op een toekomst, waarin meer zin is gerealiseerd. Zij zijn te zien
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als waardevolle experimenten met maatschappelijke mogelijkheden, die de
bestaande werkelijkheid biedt en die meer in overeenstemming zijn met
wat mensen zich als ideaal voorstellen. Tegelijk roept juiat het experi-
mentele, en dat wil ook zeggen, het realiteitskarakter van de nederzettin-
gen, vragen op met betrekking tot hun sociaal-ethische of utopische `zui-
verheid'. In ieder geval lijkt het zeker niet goed mogelijk van utopieën in
strikte zin te spreken. Daarvoor is de concessie aan de bestaande situatie
toch te groot. Zo krijgt de bewoner van de Hobbitstee gelijk, wanneer hij
zegt, dat het hier eigenlijk geen utopie is, maar allemaal werkelijkheid.
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Summary

Utopia occupies an important place in the history of the way people think
of the future. Utopia looks ahead to the future such as it could and
should be. Utopia wants the future to be qualitatively different from the
present.

Whereas Utopia has been more or less hidden for a long time, it became
discernible again in the Sixties, though with a different face, one wich
we are not used to. This thesis attempts to demonstrate that, whereas the
form utopia takes is susceptible to change, its uniqueness is never lost.

The first part of this thesis tries to put the singularity of utopia into
words. From the literature on the subject, it emerges that there is no
one uniform definition of utopia - its very nature prevents its confine-
ment within the limitations of any one definition. However, this does not
go to say that there is no concept of utopia. Utopian thinking has as its
intention the opening up of the present to a future that is more consis-
tent with the ideals people have concerning society. This intention, which
takes on many forms, can be best understood against the background of
history. Utopia has a rich past, which shows how, in different ages,
utopia has put a different emphasis on the ability of people to meaning-
fully plan their future.

Although utopia is not clearly defined, it has a number of traits which
together allow us to recognize it. One characteristic, which is perhaps
the most pronounced, is that of criticism. Utopia can be seen as a criti-
cal mediation between the day-to-day reality which people experience, and
the ideal which they could think of that reality. This form of critical
thinking betrays a certain rationalism that sees the existing in the light
of what it could and should be. This gives utopia a place in the social
ethic, which is directed towards the actions of people, insomuch that
these actions are involved in the layout of their society. The social-ethi-
cal utopia is certainly not a flight from reality. On the contrary, in its
own way it confronts society with the ideal that people have of society
and points out the way towards this ideal. Idealism and realism are inter-
woven in utopia, and utopian criticism is precisely the mediation between
them.

The position between realism and idealism also determines the feasibility
of utopia. Utopia is often viewed as a completely unobtainable image of
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the future, not only by the man on the atreet, but alao by many
scientists. On the other hand, others see utopia as being feasible in the
foreseeable future. However, utopia is neither the one nor the other,
neither unobtainable nor fully realisable. Utopia is obtainable-
unobtainable, realisable-not realisable, all at the same time. This last
quality is an important hallmark of utopia, and determinea the singularity
of utopia very specifically - its playful ambiguity. Utopia plays with
reality, just as occurs in a game. The single-sided concept of reality is
playfully broken down and put into the light of a plurality of ineaning.
That which exists can be seen as an actualization of only one out of
many possibilities. In a playfully ambiguous way utopia expresses this
insight. Utopia embodies many things at the same time: real - unreal,
realistic - fantastic, obtainable - unobtainable, negative - positive.

Utopia is the expression of the deep human yearning for happiness, and
gives this yearning a form. Although happineas is ultimately an
indefinable goal, it is alao not an empty word. Through the centuries
people have given it meaning, and in doing this have looked for the
balance between freedom and order, between the Apollonian and Dionysian
doctrines. This definition of the meaning of happiness can be seen
throughout the history of utopia.

The second part of this thesis attempts to show that utopia, today,
chooses a form that clearly suits the time. Utopia still manifests itaelf.
However, in doing so it makes lesa use of the medium of the novel, from
time immemorial the most prominent expression of utopia, but appears
nowadays in the context of the social protest movements which are the
contemporary foundations of the utopian imagination.

The difference between the new and the more accepted, mostly literary,
image of utopia from former times is obvious. It is no longer the individ-
ual - usually as spokesman for others - who gives expression to the
utopian image, but the collective.

Furthermore, it is striking that utopia expresaes itself in peoples' actions.
Utopia seems to be thoroughly democratized.

The relativization of the form utopia takes makes it possible to estimate
its true value. In the first place this lies in the transforming effect
utopia has on the layout of society: this always happens at a certain time
and at a certain place. In fact, no single utopia is enduring. Utopias come
and go, irrespective of the form they take.
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Two examples of contempory protest movements that, upon further analy-
sis, could be called utopic are described in the appendix. These are the
peace and environmental movements. Images emerge within these move-
ments that could be characterized as utopian.
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Noten

Opmerking vooraf

De citaten in deze studie zijn, voorzover deze afkomstig zijn uit
buitenlandse literatuur, ofwel door schrijver dezes vertaald, ofwel geno-
men uit reeds bestaande vertalingen. Is het laatste het geval, dan zal dat
in de bijbehorende noten worden aangegeven door vermelding van de
Nederlandse tekst. In het eerste geval wordt naar de oorsponkelijke tekst
verwezen.
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