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J. Klapwijk

De moderne mens in de crisis
Mens en wereld zijn niet te scheiden begrippen. Als we een beetje zicht willen
krijgen op de moderne mens, dan zullen we tevens moeten letten op de wereld
waarin deze mens verkeert. Hoe ziet de moderne wereld eruit? Het eerste wat
ons vermoedelijk treft is het onvoorstelbare reservoir aan macht en mogelijk
heden waarover deze wereld de beschikking heeft verkregen.
Deze kracht van de moderne cultuur uit zich allereerst en allermeest in wat men
wel noemt de ‘wonderen’ van wetenschap, techniek en organisatiekunde. Ik geef
toe, in alle menselijke beschavingskringen die de aardbol tot nu toe heeft laten
zien, is iets merkbaar geweest van wetenschappelijk onderzoek en technische
beheersing. Maar nooit heeft deze drang om te begrijpen en te beheersen geleid
tot een zodanige inventarisatie en accumulatie van kennis en tot een dusdanige
organisering en structurering van het wetenschappelijk bedrijf als de moderne
tijd ten beste geeft. Er zijn momenteel meer wetenschappers op aarde werkzaam
dan de som van alle vroegere onderzoekers en geleerden tezamen.
De wetenschap doordringt de werkelijkheid van vandaag. En de techniek levert
de huzarenstukjes waartoe deze wetenschap in staat is. Optische instrumenten
zijn in staat de diepste diepten van het heelal en de meest verscholen geheimen
van de micro-wereld te onthullen. Geperfectioneerde rekenautomaten en video
systemen worden het speelgoed van de moderne jeugd. Pillen en pace-makers
houden de aftakelende mens op de been. En de meest grijpbare toepassingsmo
gelijkheden van wetenschap en techniek vindt men in de industriële produktie,
die werk verschaft en brood op tafel brengt in miljoenen huisgezinnen.
De moderne wereld verbluft trouwens niet alleen door de mogelijkheden van
wetenschap en techniek, maar - in het verlengde hiervan - ook door haar moge
lijkheden om de menselijke samenleving te beheersen. Om hiervan een indruk
te krijgen, behoeven we slechts te denken aan het fijnmazige net van voedsel
voorziening, gezondheidszorg en informatieverwerking of aan de ingewikkel
de structuren van het economische en politieke leven, nationaal en internatio
naal.
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De kaars brandt op
Deze wereld, toonbeeld van menselijk kunnen, is tevens toonbeeld geworden
van menselijkfalen. Wie getroffen wordt door de kracht van de moderne wereld,
moet vroeg of laat ook wel getroffen worden door de crisis waarin zij momen
teel verkeert. Die crisis sprong wellicht eerst goed in het oog, toen in 1972 het
zg. Rapport van de Club van Rome verscheen, waarin berekend werd dat bevol
king, voedselproduktie, industrialisatie, vervuiling en grondstoffengebruik
exponentieel, d.w.z. hand over hand toenemen. Wij plegen roofbouw op de
aarde! De grote catastrofe, zo wordt in dat Rapport gesteld, zal - indien we voort
hollen op deze weg - steeds duidelijker maar ook steeds onvermijdelijker wor
den. Ook al houdt men de meest optimistische schattingen aan, dan nog zal de
kaars in elk geval zijn opgebrand vóór het jaar 2100. Dat is de technologische
of, zo u wilt, de ecologische crisis waarop wetenschap, techniek en industrie de
moderne mens trakteren, ook al is dit Rapport tegenwoordig op allerlei onder
delen achterhaald. Deze ecologische crisis verraadt dat de relatie mens en natuur
tegenwoordig grondig verstoord is.
We mogen ondertussen niet vergeten dat deze ecologische crisis niet op zich
zelf staat. Zij is ingebed in een veel bredere crisis die de moderne cultuur en
haar mondiale actieradius geheel omspant. Ook de relatie mens en cultuur is
danig verstoord en de spanningen in de moderne samenleving zijn voor velen
bijkans ondragelijk geworden. Het ‘onbehagen in de cultuur’ (Freud) was al
aanwezig, toen er nog in het geheel geen sprake was van een grondstoffen- of
milieuproblematiek. Reeds honderd jaar geleden hebben Marx en Nietzsche dit
onbehagen aangrijpend verwoord.
Vooral in onze eeuw is de mens in toenemende mate vreemd, vijandig of onver
schillig tegenover zijn culturele Umwelt komen te staan. Na de eerste en voor
al na de tweede wereldoorlog is m.n. de cultuurkritiek van het existentialisme
op de planken en in de pers gebracht. Sedert de jaren ‘60 zijn provo’s, hippies
en revolterende studenten met hun protest de straat op gegaan. Sindsdien zijn
we ook geconfronteerd met nieuw-links en met allerlei vormen van marxisti
sche of anarchistische maatschappijkritiek. In de jaren ‘70 en ‘80 heeft boven
dien de nucleaire bewapening vloedgolven van onrust veroorzaakt. Dit alles
wijst erop dat er in de moderne wereld veel meer aan de hand is dan een ecolo
gische of grondstoffen-crisis. De onrust die alom voelbaar is heeft de vorm aan
genomen van een algemene cultuurcrisis.
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Gevangen in eigen web
Deze cultuurcrisis kan, denk ik, treffend worden weergegeven met een sleutel
begrip uit de maatschappij-analyse van Jean-Jacques Rousseau en Kati Marx,
met het begrip ‘vervreemding . Men kan zeggen dat de moderne mens ver
vreemd is van zijn natuurlijk milieu. Men moet tevens stellen dat de mens ver
vreemd is van zijn cultureel milieu. Hij voelt zich niet meer thuis in de huidige
cultuurwereld. Met alle gevolgen van dien! Vervreemding kan immers leiden
tot vereenzaming, achterdocht, angst, schuldbesef en wanhoop. Welnu, in de
moderne cultuur is momenteel een proces gaande van enorme vervreemding en
vereenzaming. De mensen herkennen zich niet in hun Umwelt, ze hebben deze
‘rotwereld’ niet gewild. Vooral jongeren voelen zich danig in de steek gelaten.
Desondanks weet men zich ook zelf meegezogen en velen leven bewust of onbe
wust met allerlei angst- en schuldcomplexen. Protesteren heeft nauwelijks zin,
omdat het protest geen adres heeft en de machtsstructuren ingewikkeld en ano
niem geworden zijn.
Het is van belang, de aard van deze culturele vervreemding goed in het oog te
vatten. Deze vervreemding is maar niet de schaduwzijde van een overigens blin
kend bouwwerk. Neen, het bouwsel van de westerse cultuur is zelf ondeugde
lijk, omdat de mens die erin huist zich er niet meer in geborgen weet. Wetenschap,
techniek en cultuurpolitiek zouden de mens moeten dienen, in werkelijkheid
wordt hij er echter grotelijks door beheerst. Het meest aangrijpende voorbeeld
is wellicht de ongeneeslijke patiënt die ver van huis in een ziekenhuis ligt, aan
gesloten op medische apparatuur, veroordeeld om als proefkonijn zijn leven ein
deloos te rekken.
Men kan zeggen dat het technisch-wetenschappelijk en organisatorisch vernuft
de mens tegenwoordig hoe langer hoe meer boven het hoofd groeit. Horkheimer,
de grondlegger van de zg. ‘kritische theorie’ van het neomarxisme heeft eens
gezegd dat het menselijk vernuft de natuur technisch en rationeel wilde beheer
sen maar zijn doel voorbij geschoten is, omdat het geen halt hield voor de men
selijke natuur. Zo is echter het probleem niet zuiver gesteld. Alsof de fysische
natuur totaal beheerst en de menselijke natuur totaal onbeheerst zou moeten zijn!
Alsof we de natuur aan de technocratie en de mens aan de anarchie zouden moe
ten uitleveren! Dat kunnen zelfs neomarxisten niet menen.
Het punt is niet dat de westerse beheersingsdrift halt had moeten houden voor
de menselijke natuur maar dat ze èn t.a.v. de fysische natuur èn t.a.v. de men
selijke natuur ongeremd en ongenormeerd is opgetreden. Eens had God de
geschapen mens de normatieve opdracht meegegeven om te ‘heersen over de
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gehele aarde’ (Gen. 1:26). Hij moest dit doen als mandataris van God, als zaak
waarnemer in Gods schepping. Maar dit cultuurmandaat uit Gen. 1 is in de wereld
van wetenschap en techniek reeds lang vergeten. Francis Bacon, de vroege voor
loper van de Nieuwe Tijd, heeft de moderne mens een geheel ander geheim in
het oor gefluisterd, nl. ‘kennis is macht’. De mandataris is zich als machtheb
ber gaan gedragen.
God had de mens de opdracht meegegeven om de aarde te ‘vervullen’ (Gen.
1:28). De moderne mens heeft de wereld echter als buit beloerd en is doende
haar volledig leeg te roven. Hij heeft Gods schepping met alle mogelijke tech
nologische en psychologische middelen geknecht en gekneveld. Natuur en cul
tuur zijn tezamen aan zijn grootheidswaanzin en manipulatiestreven ten offer
gevallen.
Een en ander loopt hierop uit dat tenslotte de mens zelf gevangen wordt in het
web waarin hij de geschapen werkelijkheid theoretisch, technisch en praktisch
wilde vatten. Hij is immers niet de heer, maar slechts een deel van de schepping
en dus valt hij aan zijn eigen heerszucht over de schepping ten prooi.
De moderne wereld heeft zichzelf als het ware in het slop gedreven. Dat wordt
tegenwoordig ook in brede kring zo aangevoeld. De internationale bewape
ningswedloop en het mondiale lijden door honger of dictatuur onthullen het
harde, uitzichtsloze leven. Werd er in vroegere tijden een opzienbarende uit
vinding of ontdekking gedaan, dan sloeg de mens zich gaarne op de borst. In
latere eeuwen krabde de mens zich bedenkelijk achter de oren, tegenwoordig
houdt hij echter vertwijfeld zijn hart vast. Brengt niet elke nieuwe ontdekking
- of het nu gaat om de militaire toepassingsmogelijkheden van de laserstraal
dan wel om de biotechnische manipulatiemogelijkheden van het erfelijkheidsmateriaal - de cultuur een stapje dichter bij de afgrond?
Ik moet nog iets kwijt over deze culturele crisis. Een geliefkoosd thema in de
moderne literatuur is het thema van de desperate mens, onschuldig gevangen in
het klapnet van de moderne maatschappij. Waar wij echter voor moeten oppas
sen is om in de huidige situatie te gaan spreken over de ‘tragiek’ van de moder
ne mens, alsof de mens het onschuldige slachtoffer geworden is van hogere,
duistere machten. Juist als christenen behoren wij ons te verzetten tegen het fata
lisme dat zich van de hedendaagse mens dreigt meester te maken. Het moder
ne leven is geen Grieks noodlotsdrama. De verzieking van de maatschappij is
veroorzaakt door ons eigen menselijk falen. Wij hebben ons zelf een ecologi
sche en culturele crisis op de hals gehaald door ons te verslingeren aan macht
en bezit, door ons op te werpen als eigenaars van Gods wijngaard, terwijl de bij
bel ons op onze plaats zet als rentmeesters en pachters.
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Wie ben ik eigenlijk?
Daarom is met uitdrukkingen als vervreemding van de natuur en vervreemding
van de cultuur de diepte van de huidige crisis nog niet gepeild. Want in deze
vervreemdings verschijnselen blijkt de mens van zichzelf vervreemd te zijn. Hij
is een vreemdeling geworden voor zichzelf en voor zijn medemens. Hij is ver
strikt in een geestelijke crisis, een soort identiteitscrisis. Zijn identiteit als men
selijke persoon is op het spel komen te staan.
Deze zelf-vervreemding en deze identiteitscrisis liggen in de rede. Immers, de
wonderen van wetenschap en techniek en de opgerichte tekenen van macht en
succes hebben de mens zelf niet onberoerd gelaten. Aan deze eigentijdse won
deren, die waarachtig nog werken ook - een volautomatische wasmachine en
een geslaagde chirurgische ingreep zijn tenslotte niet niets - heeft de moderne
mens maar al te vaak zijn hart verloren.
Jezus heeft eens gezegd: ‘Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn’ (Mt. 6:21).
Zoekt de moderne mens zijn schat niet veelal in aardse dingen? Daarom is ook
zijn hart bij die dingen. Hij weet dan ook met de dingen, zelfs met de meest inge
wikkelde apparaten handig om te gaan. Maar de kunst om met mensen om te
gaan, lijkt wel verleerd te zijn. Ouden van dagen, zieken en stervenden, de rou
wende weduwe en de vereenzaamde student hebben hier weet van. Verzorgende
beroepen zijn in onze moderne wereld ook niet ‘in’ in tegenstelling tot de meer
technische en administratieve functies. De vraag naar mensenkennis is gering;
de vraag naar deskundigheid is vaste prik.
De moderne maatschappij is gebouwd op deskundigheid. Als de doctorandus
en de ingenieur het niet meer weten, wie zou het dan nog kunnen weten? Als
men de wetenschap niet meer kan geloven en de techniek niet meer kan ver
trouwen, waaraan kan men zijn leven dan nog wel toevertrouwen? Ook nietchristenen voelen deze dingen vaak scherp aan. Zo heeft de neomarxist
Habermas deze moderne ‘hang’ naar de dingen en hun deskundig beheer raak
getroffen met de titel ‘Wissenschaft und Technik als Ideologie’. En de existen
tialist Heidegger heeft dit verschijnsel bijtend gekenschetst als ‘Wissenschaftsaberglaube’, het bijgelovig respect van de moderne mens voor de wetenschap.
Laat ik nog duidelijker zijn. In onze moderne geseculariseerde wereld is God
van de troon gestoten. Maar zijn zetel is niet vacant gebleven. Daar tronen nu
de góden van deze eeuw: wetenschap, techniek en ‘social engineering’. De
geleerden en deskundigen zijn de profeten; de technologen en ingenieurs de
priesters van deze nieuwe religie.
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Daarom leidt de technisch-ecologische en de sociaal-culturele crisis ook zo spoe
dig tot agressie of paniek. De moderne mens voelt zich in zijn hemd gezet. Zijn
góden hebben hem verlinkt en verloederd. Wie ben ik eigenlijk en waar ben ik
aan toe?
Bij de brokstukken van zijn bestaan zoekt de moderne mens, voorzover ik zien
kan, tweeërlei uitweg. De eerste uitweg is die van de technocratie, anders gezegd,
de weg van een extreem rationalisme. Waar wetenschap en techniek falen, dient
des te meer technologische rationaliteit en sociologische know-how te worden
ingezet. Informatica en cybernetica moeten de samenleving weer in goede banen
leiden, prognostiek en futurologie moeten de toekomst voorbereiden. Kort
gezegd, de eerste uitweg die gezocht wordt is een krampachtige restauratie van
Wissenschaftsaberglaube.
Maar ook in tegenovergestelde richting wordt een uitweg gezocht. De tweede
uitweg is die van een recalcitrante subcultuur, anders gezegd, de weg van een
extreem irrationalisme. Hier wordt de rede aan de kaak gesteld, hier wordt de
wetenschap gewantrouwd, hier wordt de techniek gediskwalificeerd en de geves
tigde orde afgekraakt. Fluwelen romantiek, flower power en sentimentaliteit ste
ken de kop op. Astrologie, yoga en oosterse mystiek vinden gretige beoefening.
Er wordt geliefhebberd met nieuwe vormen van kunst, cultuur en commune. Er
wordt geappelleerd op onbewuste driften en instincten in de mens, op de kick
van narcotica, op de roes van de revolutie. Soms wordt heimelijk verlangd naar
de sterke levenswil, het krachtige ras, de ijzeren hand van een Führer. Vaak
wordt echter ook alle macht en autoriteit vertrapt en het anarchisme aangeprezen. Kortom, in deze irrationele subcultuur worden de gevestigde idolen van het
westen uitgebannen en nieuwe góden nagejaagd: de roes, de ongeremde levens
drift, de extase.
Uiteraard zijn dit zeer globale typeringen. Allerlei tussenvormen en mengvor
men van rationalisme èn irrationalisme zijn denkbaar. Ja, de roes van de irra
tionele subcultuur leeft veelal van de revolte tegen de dorre idealen van een over
gerationaliseerde supercultuur, terwijl de laatste juist haar kracht zoekt in het
bezweren van de nog resterende irrationele krachten in de samenleving.
Bovendien wordt in de sub- of tegencultuur ook wel afhankelijkheid erkend van
technische rationaliteit. Zo zweemt de heilstaat van de neomarxist Marcuse wel
naar het anarchisme maar hij acht haar ondertussen niet denkbaar of houdbaar
zonder een streng gereglementeerd en geautomatiseerd produktieapparaat. En
zelfs de kick van de drug-verslaafde is afhankelijk van het chemisch eindpreparaat van hennep- en papaverplanten.
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Waar zo tegenstrijdige machten zich aan elkaar optrekken en elkaar tegelijk
afbreken en waar ze ondertussen via boek en beeldbuis harten trachten in te pal
men, is het dunkt me geen wonder, dat de doorsnee-mens van onze tijd volsla
gen gedesoriënteerd is. Wel werken ook allerlei overgeleverde waarden van het
christendom nog op hem in. Vraag evenwel niet, hoe! Zelfs in de kerkelijke pre
diking wordt Gods gerechtigheid meermalen versmald tot binnenwereldlijke
gerechtigheid, Christus’ verlossing omgebogen tot menselijke zelfemancipatie.

Stuurloos
De moderne mens is op drift. Wanneer de Israëlieten eertijds de levende God
loslieten, raakten ze op drift. Ze zochten dan nl. hun heil bij de ‘nietigheden’,
de afgoden rondom Israël en dat zonder veel onderscheid te maken. Baal, de
heer van de Kanaanieten, was in ere maar ook Astoreth, de godin van de
Sidoneërs, was in tel. Kamos, de gruwel van Moab, en Milkom, de afschuw van
de Ammonieten, werden gelijkelijk gevreesd en geëerd (vgl. 2 Kon. 23:13).
Eenmaal losgeslagen, werden de Israëlieten in een handomdraai syncretistisch.
Naar ik meen, heeft ons eenzelfde lot getroffen. In het christelijke westen, dat
niet meer christelijk is, is de mens niet zozeer ongelovig, als wel syncretistisch
geworden: hij zoekt zijn góden overal en nergens. Dat is m.i. de diepste reden
waarom het moderne leven zo stuurloos is geworden.
Het thema van ons verhaal is de moderne mens in de crisis. Blikken wij nog
eenmaal terug, dan blijkt de crisis waarin deze mens gedompeld is, allereerst
een technologische crisis te zijn, vervolgens een culturele en dan ook een per
soonlijke, geestelijke crisis. Toch moeten we nu nog een stap verder gaan en
erkennen dat het tenslotte om niet minder gaat dan een religieuze crisis. De
moderne mens is de Grond onder de voeten weggeslagen.
Dit kan ook anders gezegd worden. De vervreemding van het natuurlijk milieu
en van de culturele Umwelt rust niet maar in zelf-vervreemding, maar uiteinde
lijk in Gods-vervreemding. De levende God is voor de moderne mens een onbe
kende grootheid geworden en talloze vreemde góden zijn in huis gehaald. Goden
die gediend en geofferd willen worden tot de moderne mens bij de brokstukken
van zijn altaren temeer zit.

Open deuren
Ik zou graag een beetje praktisch willen worden. Als de aangegeven typering
van de moderne mens in grote lijnen juist is, wat dan is de opdracht voor ons,
die dagelijks met zulke mensen omgaan? Hoe moeten wij als christenen onze
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taak zien? Laat ik proberen een en ander in vier punten op een rijtje te zetten.
Ik schets heel simpel een huis met grond, kamers, vensters en deuren.
1. Naar een kemachtige uitdrukking van Jezus (Joh. 8:44), moeten wij zelf ‘in
de waarheid staan’. Als wijzelf geen vloer onder de voeten hebben, als wijzelf
van God en Zijn genade vervreemd zijn, kunnen wij beter zwijgen over ‘onze
christelijke taak’. Als ooit de waarschuwing van Jezus geldt ‘Zonder Mij kunt
gij niets doen’ (Joh. 15:5), dan is het wel in onze tijd. Als je levenshuis niet op
een rots, maar op een zandbodem staat, is het tegenwoordig weggespoeld, nog
voor je één stap buitenshuis gezet hebt.
2. Ook al is mijn levenshuis in God gegrond, dan nog is het een grote vraag, of
ik klaar ben voor mijn taak in deze wereld. De psalmist bidt:
‘Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart,
toets mij en ken mijn gedachten;
zie of hij mij een heilloze weg is,
en leid mij op de eeuwige weg’ (Psalm 139:24)
Deze psalmist weet zich in God geborgen, dat is het punt niet. Maar hij vraagt
zich af of heel zijn leven op God is afgestemd. Ik bedoel dit. Onze zorg moet
niet alleen zijn, hoe ons levenshuis gefundeerd is, maar ook, hoe de kamers van
ons levenshuis zijn ingericht. Ook al ben je christen, dan nog kun je kennelijk
‘een heilloze weg’ bewandelen. Dat kerk en christenheid het in deze tijd zo ver
schrikkelijk laten afweten, komt niet maar, omdat de moderne mens zo verstokt
is in het kwaad: geloof me, hij weet soms niet waar hij het zoeken moet en snakt
veelal naar een stukje oprechte christelijkheid. De kwaal schuilt vooral hierin,
dat wijzelf zulke kromme wegen kiezen en ons laten meetronen door de geest
van deze tijd. De moderne, geseculariseerde mens schuilt ten dele in ons eigen
hart. Hij is, naar ik vrees, een heimelijke kamerbewoner in ons eigen levens
huis.
3. Willen we klaar zijn voor onze taak, dan moeten wij niet alleen God kennen
en grote schoonmaak houden in de verborgen kamers van ons eigen bestaan, we
moeten ook weet hebben van de wereld waarin we staan. Geestelijk inzicht is
nodig in wat de moderne mens beweegt. Al die rare opvattingen van al die rare
mensen, waarmee de informatiemaatschappij ons overspoelt, zijn vreselijk inte
ressant. Het meest interessant is wellicht de filosofie, die vandaag vertelt wat
morgen ‘in’ is. Ondertussen is een gelovig mens niet op aarde neergezet om in
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alle argeloosheid zijn nieuwsgierigheid te bevredigen. ‘Vertrouwt niet iedere
geest’,zegt Johannes, ‘maar beproeft de geesten, of zij uitGod zijn’ (1 Joh.4:1).
We moeten studeren, kennis verwerven, ontdekken, wat er in deze wereld wezen
lijk gaande is en wat de moderne mens ten diepste drijft. En volsta hierbij voor
al niet met algemene typeringen, zoals ik die in dit verhaal ten beste heb gege
ven. Ervaar het leven uit de eerste hand. Kortom, grond je levenshuis, houd
schoonmaak in alle kamers, maar gooi ook de vensters open om zicht te krijgen
op die bewegelijke wereld rondom ons.
4. De laatste en wellicht moeilijkste opgave moet nog volgen. Uit ons levens
huis moeten we naar buiten treden. De deuren moeten open staan naar een wereld
die uit duizend wonden bloedt. We kunnen daar enorm tegen opzien. Het is ook
geen geringe zaak om als christenen steeds de nodige tact en een minimum aan
wijsheid op te brengen in een wereld vol verwarring. Daarom is het ook van
zoveel belang zicht te krijgen op de moderne mens, benevens inzicht in de aard,
de omvang en de diepste oorzaken van de huidige wereldcrisis. Van Jezus wordt
verhaald dat als Hij de scharen zag, Hij met innerlijke ontferming werd bewo
gen. Hij zag nl. wat de mensen schortte: ze waren als een voortgejaagde, afge
matte kudde schapen die herderloos de nacht ingingen (Joh. 9:36). Het juiste
zicht op de verloren scharen dreef Hem tot hen uit en deed telkens nieuwe deu
ren opengaan. Geldt dat ook niet voor ons? Alleen als we voor ons zelf inzicht
en uitzicht hebben, kunnen we openingen vinden naar de ander en kunnen we
misschien wegen wijzen die voeren uit de dodelijke dilemma’s van onze cul
tuur. Ik hoop dat ons christelijk filosoferen aan dit doel enigermate dienstbaar
mag zijn.
Oorspronkelijk gepubliceerd in oktober 1983, pp. 73-77.
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