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Het humanisme van H.J. Pos
Metafysica tegen nationaal-socialisme en kapitalisme
PETER DERKx'

H.J. Pos (1898-1955) studeerde klassieke talen, algemene taalwetenschap en wijsbegeerte, onder meer bij Heinrich Rickert, Edmund Husserl en de jonge Martin
Heidegger. In 1932 werd hij benoemd tot hoogleraar wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1936 tot en met 1939 was hij voorzitter van het 'Comité
van Waakzaamheid' tegen het nationaal-socialisme. Toen Nederland door het
Duitse leger was overrompeld, werd Pos al snel opgepakt en als gijzelaar afgevoerd - al in oktober 1940. Na de bevrijding stond hij hoog in aanzien vanwege de
principiële houding die hij tegenover de nazi's had ingenomen. Bij veel mensen die
hem hierom waardeerden, was hun bewondering gemengd met afkeuring van zijn
communistische sympathieën. In de periode 1935-1955 was Pos een van de belangrijkste figuren in de Europese filosofie en in het sociaal-culturele leven van
Nederland. Zo had hij in 1948 de leiding over het grote Tiende Internationaal
Congres voor Wijsbegeerte, dat gehouden werd in Amsterdam.
De betekenis van Pos voor het Nederlandse humanisme kan in drie punten
worden samengevat. Evenals zijn Groningse collega Leo Polak zette hij het humanisme publiekelijk en met grote intellectuele kracht neer als een waardevolle
levensbeschouwing die het christendom oversteeg. Polak en Pos deden dat in een
periode waarin die opstelling in Nederland nog zeer omstreden was. Daarnaast
- uiteraard niet los daarvan - speelde Pos ook een belangrijke rol binnen de humanistische beweging. Niet alleen door zijn lidmaatschap van het hoofdbestuur
van h~t Humanistisch Verbond in de eerste jaren na de oprichting, nuar voor:t1 door
de invloed van zijn denkbeelden op tal van humanisten in leidinggevende posities.
Ten slotte, meer inhoudelijk gezien, vertegenwoordigt Pos een type van humanisme dat nog steeds actueel is. Dat type humanisme komt bijvoorbeeld naar voren in
de volgende passage van Václav Havel, president van de Tsjechische Republiek:
'The concept of metaphysically anchored sense of responsibility has been one of the cornerstone values underlying the European tradition. And it s ems to me rhat the moment
of twilight as an opportunity for self-reflection vinually invites us [Europeans] to rededicate ourselves ra rhis European rradirion and ra admir clearly rhar rhere are values rhar
rranscend our immediare interesr, thar we are nor accounrable solely to our party, our
vorers, our lobbies or our state bur in facr to rhe entire human race, including rhose who
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come after us, and that the decision on the worth of our deeds will ultimately be made
beyond the realm of the monals around US.'2

Men vindt dit soort humanisme ook in het recente werk van de filosofe Mary
Midgley.3 Volgens Havel en Midgley is het een - helaas populaire - vergissing te
denken dat metafysica heeft afgedaan en dat wij leven in een postmetafysisch tijdperk. Pos dacht er, decennia eerder, ook zo over. Zijn humanisme wordt vooral gekenmerkt door een bepaalde opvatting van metafysica die verband houdt met een
maatschappelijk engagement. Dit humanisme te verhelderen is het doel van deze
bijdrage. Gaandeweg zal duidelijk worden wat hier onder metafysica verstaan
moet worden.

Pos, Buytendijk en het nationaal-socialisme
De actieve betrokkenheid van Pos bij maatschappelijke en politieke ontwikkelingen ontstond in reactie op het nationaal-socialisme. In januari 1933, toen Hitler in
Duitsland aan de macht kwam, was Hendrik ]osephus Pos 34 jaar oud. Een paar
maanden eerder had hij zijn hoogleraarschap Grieks, Latijn en algemene taalwetenschap aan de Vrije Universiteit verruild voor het professoraat wijsbegeerte aan
de gemeentelijke Universiteit van Amsterdam. Aan de Vrije Universiteit had Pos
geprobeerd zich uitsluitend met zijn vak bezig te houden, maar hij was verzeild geraakt in gereformeerde kerkpolitieke twisten. Aan de Universiteit van Amsterdam
hoopte hij zich ongestoord te kunnen wijden aan zijn grote liefde, de wijsbegeerte.
Het liep anders. De economische crisis die na 1929 ook Nederland teisterde, lijkt
hem nog betrekkelijk onberoerd te hebben gelaten. De dreiging die uitging van het
nationaal-socialisme in Duitsland raakte hem echter diep. Hij had begin jaren
twintig in Heidelberg en in Freiburg im Breisgau gestudeerd en hij onderhield veel
contacten met Duitse intellectuelen. Toen in april 1933 in Duitsland de eerste antijoodse wetten werden aangenomen, waren ook Edmund Husserl en Ernst Cassirer daarvan het slachtoffer, filosofen voor wie Pos de grootste bewondering had en
die hij persoonlijk kende. Martin Heidegger, met wie Pos ook goede contacten onderhield, liet zich in dezelfde maand door de al 'gezuiverde' senaat tot rector van
de universiteit van Freiburg kiezen en sloot zich publiekelijk aan bij de nazi's en
hun ideologie.
Als voorzitter van het 'Comité van Waakzaamheid van anti-nationaal-socialistische intellectuelen' werd Pos landelijk bekend. Waakzaamheid was op 27 juni
1936 opgericht met als doel de Nederlandse intellectuelen wakker te schudden en
voor te lichten over het gevaar van het nationaal-socialisme. Behalve Pos trad de
schrijver Menno ter Braak als woordvoerder op de voorgrond. Het Comité van
2 V. Havcl. 'Europe as Task' (Address held at the Charlemagne Plenary in Aaehen, Gcrmany, 15 May 1996),
Dia/oglle and Universalism (Warsaw), 6 (1996), no. 5-6, 15. Het uitgangspunt van Havel's toespraak was de
etymologie van het woord 'Europe', terugleidend naar het Akkadische woord 'erebu' dat 'twilight', schemering of zonsondergang berekent.
3 In het bijzonder M. Midgley, Science as sa/val ion. A modern mylh and ils meallillg (London and New York
1992), hoofdstuk 9 'Unexpected difficulties of deicide'.
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VaaT menselijkheid of tegen godsdienst?

Waakzaamheid ontplooide tal van activiteiten, waaronder de publicatie van vierentwintig brochures (in de jaren 1936-1939), die te zamen een gedegen bestrijding
vormden van nationaal-socialistische denkbeelden. Tegen het einde van 1938
voerde Waakzaamheid actie tegen het harde beleid van de regering Colijn ten aanzien van de joodse vluchtelingen uit Duitsland. De actie van het comité leidde tot
een interpellatie in de Tweede Kamer (die niets opleverde) en tot een verzoek van
minister-president Colijn om een onderhoud, waarin deze aan Pos en G.]. van
Heuven Goedhart meedeelde, dat de regering slechts in uiterste noodgevallen
vluchtelingen zou toelaten. Waakzaamheid ging eind 1939 aan interne tegenstellingen ten onder. De samenwerking tussen communisten en niet-communisten in
het comité kon, tot verdriet van Pos, geen stand houden toen Hitler-Duitsland en
de Sovjetunie in augustus 1939 een niet-aanvalsverdrag sloten.
In het verlengde van Pos' activiteiten voor Waakzaamheid verscheen in de lente
van 1939 onder zijn redactie de bundel Anti-semitisme en Jodendom. 4 Het boek
was een grotendeels geslaagde bestrijding van het antisemitisme. Het riep echter
niet alleen bij antisemieten bezwaren op. Die bezwaren troffen ook de bijdrage
van Pos zelf: 'De Joodse geest en het denken'. In dit artikel behandelde Pos vol bewondering 'de joodse geest' zoals die tot uiting komt in het werk van Ph ilo, Spinoza, Marx, Freud en Einstein. Zijn conclusie was, dat niet exclusief maar toch
kenmerkend is voor de joodse geest in haar grootste vertegenwoordigers: het
transcenderen, het zich verheffen boven de onmiddellijke ervaring, ook als de afstand tussen God, normen, gronden, oorzaken, theorie enerzijds en de wereld van
de feitelijke gegevens anderzijds bijzonder groot is. De rechtsfilosoof en liberale
politicus B.M. Telders leverde kritiek op deze gedachtengang. Telders toonde een
flinke dosis scepsis ten opzichte van oningeperkte generalisaties als 'de joodse
geest'. Hij wees er bovendien op, dat men zich nu om begrijpelijke redenen bezig
hield met 'de joodse geest', maar dat men zich moest realiseren, dat die vooralsnog
in de eerste plaats een uitvinding van de antisemieten was. Ook door 'de joodse
geest' te prijzen liep men het risico een antisemitische uitvinding te bevestigen.
Verhelderend voor zijn opvattingen over metafysica is het meningsverschil dat
Pos had over de bestrijding van het antisemitisme met de fysioloog en psycholoog
EJ.J. Buytendijk. Buytendijk en Pos hadden elkaar leren kennen aan de Vrije Universiteit, toen ze nog lid waren van de Gereformeerde Kerken. Pos werd in de jaren dertig een humanist die geen exclusieve band wilde met een kerk noch met het
christendom, Buytendijk werd in december 1937 officieel rooms-katholiek. De
twee mannen raakten in conflict over de manier waarop het anti-joodse racisme het
beste bestreden kon worden. In 1939 besprak Buytendijk in De Tijd enkele publicaties van Pos over het antisemitisme. 5 Buytendijk twijfelde geen moment aan de
nobele bedoelingen van Pos en was op allerlei punten vol lof, maar hij had een bedenking. Buytendijk geloofde niet, wat de humanist Pos volgens hem wel deed, dat
een beroep op het algemeen-menselijk redelijk en zedelijk besef de nazi's zou kun4 Arnhem 1939.
5 [F.J.J.] B[uytendijk], 'De gemeenschappelijke noemer!'; 'De Joodsche geest en het denken. Gevaarlijke
apologie. Studie van prof. dr. H.J. Pos'; 'Het probleem der Joden. Wetenschappelijk of religieus?', drie artikelen gepubliceerd in De Tijd, 6 maart, 30 mei en 5 juni 1939.
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nen tegenhouden. De mens kan door het natuurlijk verstand de absolute waarde
van de morele orde alleen inzien, als ook het bestaan van God wordt aanvaard en
deze kennis gepaard gaat met de wil om God als hoogste gezag te aanvaarden, aldus Buytendijk. Volgens hem was het antisemitisme geen wetenschappelijk maar
een religieus probleem. Alleen op basis van een christelijke geloofsovertuiging kon
het effectief bestreden worden. Met antisemieten kon men volgens Buytendijk niet
debatteren, men kon ze alleen bekeren. Buytendijk was hiermee niet de enige en de
laatste die Pos van een te smal rationalistisch humanisme zou beschuldigen. 6 Dat
dit niet terecht was, blijkt al uit wat Pos in een van de door Buytendijk besproken
publicaties schreef over de rassenleer: 'Men kan deze en verwante leren haar innerlijke tegenspraak voorredeneren zonder te overtuigen: de kranke geest leeft in
eigen veronderstellingen, die niet door redelijke gedachtengang, maar alleen door
terugkeer tot de gezondheid worden te boven gekomen.'7 Een rechtstreeks antwoord van Pos op Buytendijks kritiek is mij niet bekend, maar het is duidelijk wat
zijn antwoord had kunnen zijn. In november 1937 beëindigde hij een lezing als
volgt: 'En we geloven, dat de kweking van deze [metafysische] gevoelens door en
in het denken verlossing zal brengen aan een mensheid die haar waarde vergeet en
geen verwondering meer kent; een kranke bevangenheid van een ontluisterd denken vraagt om genezing door verlevendiging van het metafysisch gevoel.'8

Metafysisch gevoel
Wat bedoelde Pos hiermee? Het antwoord is te vinden in zijn artikel 'Metafysica',
gepubliceerd in 1938. 9 In dit artikel houdt Pos een betoog tegen materialisme en
vitalisme en ten gunste van van wat hij een 'spiritualistisch-idealistische' metafysica noemt. Het wezen van de werkelijkheid is geest, waarvan de menselijke geest
de duidelijkste illustratie of manifestatie verschaft. Mensen hebben vermogens die
hen onderscheiden van alle andere levende wezens: weten, handelen en kunst
scheppen. Deze drie vermogens zijn geen bijkomende zaken. Volgens Pos vinden
zij hun oorsprong in de menselijke vrijheid en gaat het bij deze vermogens om beginselen die meer bijdragen tot inzicht in de aard van de werkelijkheid dan enig
ander beginsel in de dode of levende natuur. De werkelijkheid kan als een geheel
en in zijn eenheid begrepen worden door de menselijke geest als haar fundamentele beginsel te nemen, maar de menselijke geest kan - in zijn streven naar objectieve waarheid, belangeloze vrijheid en nutteloze schoonheid - niet gereduceerd
worden tot materie of leven. lO
6 W. Banning bestrced bter in zijn artikel 'Religie en redelijk humanisme', Wendillg, 5 (1950-1951), 736-743,
bij Pos ook rationalistischc standpuntcn die deze nier had ingenomen.
7 Pos, Vnjbeid, staal, membeid (Assen 1939) 21.
S Pos, 'Mctafysisch gevoel', ongepubliceerde voordracht gehouden voor een [vrijmet.sciaars']loge in Den
Haag, 16 november 1937, Universiteitsbibliotheek Amstcrdam, Alcr-archief, gedeelte Aler-Pos, Hs. XXX III
Aler 20, p. 13.
9 Pos, 'Metafysica', in: A.W. de Groot (ed.), Sciemia. Handboek voor wetenscbap, klimt en godsdieml I
(Utrecht z.j.) 17-39.
10 Pos beschouwde Bergsons filosofie van de scheppende evolutie als een van de weinige hoopvolle metafysica's sinds I-Iegel. Uiteindelijk verwierp hij haar omdat ze gcestlOt leven reduceerde.
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Kant had volgens Pos laten zien, dat het in de metafysica niet gaat om het verwerven van objectieve kennis van een hogere werkelijkheid, kennis die concurreert
met of zelfs het fundament vormt voor empirisch-wetenschappelijke kennis. Metafysica is een veel subjectiever en persoonlijker zaak dan filosofen eeuwenlang
hebben gedacht. In de metafysica gaat het om ervaringen van hoop en vertwijfeling, en om de houding die mensen het beste kunnen aannemen ten opzichte van de
werkelijkheid als geheel (de mens daarbij inbegrepen). Wetenschap begrijpt de
menselijke geest als een zeldzaam, kwetsbaar en afhankelijk voortbrengsel van de
natuur, terwijl metafysica in eigenlijke zin de menselijke geest opvat als de voornaamste openbaring van een bron die alle scheppende beginselen omvat. Wetenschap en metafysica komen niet met elkaar in botsing zolang de wetenschappelijke benadering van de werkelijkheid niet wordt gezien als de enige legitieme.
Wanneer dit gebeurt wordt wetenschap zelf metafysica, al is het dan slechte. In
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belangrijke mate gaat metafysica over menselijke hoop en verwachting, en wetenschap, die causale verklaringen levert, kan hier niet op adequate wijze in voorzien.
Voor mensen is de werkelijklleid niet alleen een feitelijk gegeven of proces, maar
evenzeer een mogelijkheid, een streven en een opdracht. Een metafysische visie
kan alleen bij benadering en in symbolen worden uitgedrukt. Volgens Pos betekent
dit echter njet dat metafysische inzichten voorbij de rationaliteit liggen. Integendeel. Metafysische kennis is aanwezig in onmiddellijke, onvervreemdbare menselijke ervaringen. Vergeleken hiermee is alles wat precies en duidelijk kan worden
uitgedrukt, abstract en onbelangrijk. Metafysica is de filosofische verwerking van
de metafysische ervaring. Hoe verschjllend naar inhoud, rijkdom en graad van helderheid die ervaring ook is, ze komt in alle mensen voor in de verstrengeling van
kennen, handelen en vorm geven. Bij velen breekt de metafysische ervaring volgens Pos alleen door in bijzondere omstandigheden, bij ongelukken, op geboorte-,
verjaar- of sterfdagen, of bij plechtige gelegenheden. De bij de meesten dan optredende gevoelens richten zich op veelomvattende objecten als het leven, de wereld,
het lot. Gemeenschappelijk aan alle vormen van metafysisch gevoel is het grondgevoel van een boven het ik, boven de begrenzing, de dwaling en het lijden uitgaande realüeit. Metafysische kennis is volgens Pos onlosmakelijk verbonden met
het menszijn en wezenlijk voor ieder mens. Wat ons overkomt met intellectuele
kennis - dat we haar vergeten of dat we ons vergissen - overkomt ons niet met
metafysische kennis. Metafysische kennis neemt bij iedereen een bijzondere vorm
aan, die we zijn of haar karakter of identiteit noemen. Het denkende element is in
metafysische gevoelens noodzakelijk aanwezig, maar gevoel en denken houden er
elkaar in evenwicht. Metafysische gevoelens zijn bijvoorbeeld het gevoel van verwondering over het zijn, van verrukkjng over het leven, van eenheid met de natuur,
van zelfrespect en eerbied voor andere personen. De inhoud van en de daden geïnspireerd door deze gevoelens gaan onze individueel-subjectieve gevoelens te boven,
en daarom neemt de zekerheid van metafysische gevoelens ook niet af wanneer ze
psychologisch, sociologisch of historisch verklaard worden.
Metafysisch gevoel komt in verschillende vormen voor. Deze verscheidenheid
spiegelt zich volgens Pos in het godsbegrip, dat in een polytheïstische, een theïstisch-dualistische en een monistisch-pantheïstische gestalte uiteengaat. Het veelgodendom staat dicht bij het onnUddellijk levensgevoel, dat zich in concrete, vaak
al te menselijke beelden uit, maar botst snel met de eisen van het denken. In het
transcendent gericht dualisme overweegt een gevoel van afstand tussen wereldgrond en mens. In het immanent monisme spreekt het gevoel van wezensgelijkheid en onophefbare verbondenheid. Het dualisme spreekt meer de wil aan en
heeft als centrale symbolen de koning, de heer, de vader en behouder, het monisme spreekt meer het denken aan en heeft als symbolen de bron, het beginsel, het
diepere zelf. Waarschijnlijk beschrijft Pos niet zo maar een standpunt maar verwoordt hij zijn eigen overtuiging, als hij vervolgt:
'In de monistische opvatting wordt de mens door een overwegend gevoel van wezensgelijkheid naar de godheid heengetrokken. Hij erkent, niet boven zich en hem vreemd, maar
in zichzelf een zijn beperktheid te boven gaand beginsel waarmee hij zich verwant weet,
dat hij als de voedende bron zijner krachten in kennen, handelen en vormgeven ervaart.
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Tegenover de steeds benadering blijvende verwerkelijking zijner hoogste strevingen staat
hij niet met verslagenheid en hij erkent ook niet zijn eigenlijke zelf in de beperktheid die
daar de grond van is, maar hij weet zich gestuwd door een alle eindige voltooiing te boven
gaande volheid, die in her eindige een weg zoekt om bewust te worden en zich te manifesteren. Deze metafysicus heeft niet den wereldgrond tegenover zich, maar om en in
zich. Het absolute is te verheven om hem te dwingen, het stuwt hem van binnen uit, her
maakt van hem het uiterst mogelijke dat zijn vereindiging toelaat. Het is niet in het beperkte en lagere dat de mens zichzelf herkent, het is veeleer in de transcendente eisen van
her onbegrensde dat hij zijn eigen dieper wezen ervaart. Doordat de grond niet heteronoom, maar autonoom is, hebben die eisen een gelding voor hem, in welker vervulling
zijn trots en zijn vrijheid gelegen zijn. Van grote betekenis is voor deze metafysica het gemeenschapsleven der mensen. Immers de aandrift naar het hogere doet zich concreer in de
gemeenschap der mensen voor, en voor ieder zijn het anderen, waarin de kracht van kennen en handelen en het vermogen van vormgeven op voorbeeldige wijze werkt, zodar hun
aanblik in hem het bewustzijn wekt van wat hij zelf misschien zou kunnen en althans zou
wensen te zijn.'11

Het metafysische openbaart zich in de mens als gevoel voor waarheid (objectief
kennen als doel op zichzelf), voor vrijheid (zuiver, niet door lust of belang bepaald
handelen) en voor schoonheid (nutteloos vormgeven, kunst scheppen). De betrekking van de mens tot dit gevoel is er volgens Pos niet zozeer een van moeten
of gehouden zijn dan wel van niet anders kunnen en zich openstellen. De mens die
in zijn leven een constructieve metafysica tot uitdrukking brengt, leeft in een onrust, die welonderscheiden is van bestaanszorgen. In hem rijzen ideeën op die als
mogelijkheden van kennen en handelen beslag op hem leggen. Niet zonder een zekere spanning met de lichamelijkheid volgen de hogere krachten een eigen weg,
die in bepaalde gevallen tot een ondergang voert. Maar in allen die enig werk volbrengen, doet zich de idee voor, als stuwende en richtende, de energieën samenbindende kracht, die uitkiest wat haar d.ienstig is.
Als Pos eind 1937 zegt dat verlevendiging van het metafysisch gevoel de zieke Europese cultuur moet genezen, dan bedoelt hij dat filosofen zich niet moeten beperken tot wetenschappelijke en sociaal-ethische wijsbegeerte, maar dat het minstens
zo belangrijk is, dat ze evenals Bergson inspirerende metafysische visies ontwerpen, die mensen (her)bevestigen in hun rationele én emotionele gehechtheid aan het
streven naar het ware, het goede en het schone. Hoopgevende metafysica's hebben
volgens Pos tot taak een dam op te werpen tegen het door de nationaal-socialisten
gepropageerde en romantisch verheerlijkte animalisme, nationalisme, groepsegoïsme,
geweld en militarisme. Pos was van mening dat het nationaal-socialisme een uiting
was van een crisis in de Europese cultuur en wijsbegeerte. Dat Pos hardnekkig bleef
vasthouden aan het in belangrijke mate gevoelsmatige karakter van metafysica, ook
toen de een na de andere filosoof hem daarop aanviel, is niet alleen te verklaren uit
het overnemen van Kants kritiek op de traditionele metafysica. Het heeft ook te maken met de taak die Pos toekende aan een niet-intellectualistische metafysica in een
politiek-culturele situatie waarin wetenschap en objectiverende rationaliteit ontoereikend bleken om de barbarij te keren. Een beroep op redelijkheid en zedeJijk11

Pos, 'Metafysica', 36-37.
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heid heeft alleen zin, als de metafysische visie van de aangesprokenen maakt dat redelijkheid en zedelijkheid tot de kern van hun identiteit behoren.

Metafysica tegen kapitalisme
Pos vond het nationaal-socialisme weerzinwekkend in zijn fundamentele beginselen, maar niet alleen het nationaal-socialisme. Kapitalisme was voor hem een
economisch stelsel gebaseerd op egoïsme en daarom ethisch verwerpelijk. Pos was
in de jaren dertig politiek actief geworden en moet zeker vanaf 1936 als socialist
worden beschouwd. Zijn filosofische opvattingen hield hijl echter vóór de Tweede
Wereldoorlog nog betrekkelijk los van zijn politieke. Pos lijkt door zijn ervaringen, vooral die in concentratiekamp Buchenwald (1940-1941), te zijn geradicaliseerd. Niet dat hij inhoudelijk nu zoveel anders ging denken, maar sociaal-politieke vragen hadden in zijn voelen en denken voortaan een grotere urgentie. Na de
Tweede Wereldoorlog wilde hij zijln filosofie nauwer en op meer directe wijze verbinden met maatschappelijk en politiek handelen. Hij wilde dat zijn filosofische
inzichten niet in machteloosheid zouden blijven steken.
Het is duidelijk dat Pos direct na de oorlog optimistisch was over de op handen
zijnde ontwikkelingen. Hij had, zo schreef hij' eind 1948 in De Vrije Katheder, in
de ontmoeting van de westelijke en oostelijke geallieerden aan het einde van de
oorlog eigenlijk nog een grootser moment gezien dan in de capitulatie van HitlerDuitsland.
'Grootser, want wij zagen in die handdruk van Amerikaanse en Sowjet-Russische officieren de zegevierende bevestiging van wat we in de bijeenkomsten der Grote Drie [in Jalta
en Potsdam] gezien hadden: het front der Mensheid zich aaneensluitend tegen de duistere machten van agressie en primitiviteit. En inwendig juichten wij bij die gebeurtenissen,
symbolen als ze schenen van de verwezenlijking van een orde en een samenwerking, die
het lot van alle volken zou leiden naar hun hoogste ontplooiing. Filosofen, voor wie eigen
staat en eigen volk het hoogste gezag waren en die daarom de Volkenbond verwierpen en
de mensheid een bloedeloze abstractie noemden, schenen nu te zijn weerlegd,'ll

In een brief aan de historicus Geyl van 31 december 1944 13 geeft Pos een concretere omschrijving van zijn politieke verwachtingen aan het einde van de oorlog.
De brief laat zien, dat Pos ook minder vrolijke scenario's overwoog - 'een strijd
tussen het kapitalistisch-burgerlijke blok en de Sovjets'. 'Gebeurt dat', schreef hij,
'dan zullen wij niet veel goeds meer beleven.' Aan deze kwade kans wilde Pos
voorshands niet geloven. Hij hoopte, dat het evenwicht tussen de Verenigde Staten en de Sovjetunie bewaard zou blijven, doordat Engeland en Frankrijk een tussenpositie zouden innemen: '(...) dan zal in het Westen de invloed van Rusland
zich evenzeer doen gelden als omgekeerd daarginds, misschien in sterkere mate.'
En dan zou de ontwikkeling kunnen uitlopen op een socialistisch Nederland in
12 Pos, 'De oorlogsdreiging en de intellectueel', De Vrije Katheder, 8 (1948-1949), nr 8 (december 1948) 6.
13 Universiteitsbibliotheek Utrecht, Archief P.c.A. Geyl, map oorlogscorrespondentie 1943-1944. Pos en
Geyl waren samen gegijzeld geweest.
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een socialistische statenbond. Wat de Nederlandse politieke verhoudingen betreft
verwachtte Pos dat de grote, vooroorlogse partijen terug zouden keren. De door
Kuyper geschapen antithese zou echter uit de Nederlandse politiek verdwijnen,
omdat de anti-revolutionairen waarschijnlijk een reactionaire opstelling zouden
kiezen en de rooms-katholieken en de socialisten op menig punt zouden samengaan. 'De "religieuze" tegenstelling, die onze politiek scheen te beheers<::n, zal nu
plaats maken voor die tussen reactie en progressief denken.' Een aankondiging
daarvan was volgens Pos de reeds vóór 1940 opgetreden splitsing tussen de AntiRevolutionaire Partij van Colijn, door Pos als liberaal beschouwd, en de kleine,
socialistisch voelende Christelijk-Democratische Unie. Pos zelf wilde zijn houding uit de jaren 1936-1940 als onafhankelijk, partijloos linksgezind intellectueel,
tussen SOAP en CPN in, niet opgeven. Een keuze voor de parlementair-democratische variant van het socialisme, voor SOAP en PvdA, was voor hem blijkbaar
geen reële mogelijkheid. Zijn principiële (in zekere zin zou men ook kunnen zeggen: filosofische) instelling bracht in de politiek iets radicaals met zich mee. Het
democratisch socialisme was hem te pragmatisch, te halfhartig, te weinig bezielend. Pos hoopte eind 1944 dat de invloed van het goede voorbeeld van de Sovjetunie de beweging naar socialisering van de economie een flinke duw zou geven,
ook in Nederland. 'Wanneer dán de SOAP als voorheen de formele rechtsstaat
blijft vertegenwoordigen, dan dient ze, of ze wil of niet, de burgerlijke reactie,' aldus nog steeds dezelfde brief aan Geyl.
Pos moest in 1948 erkennen, dat de politieke ontwikkeling een andere weg was
gegaan dan hij in 1944-1945 gehoopt en gedacht had. De blijvende samenwerking
van de Sovjetunie, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië was een illusie gebleken. De wereld was verdeeld geraakt in twee elkaar vijandig gezinde politieke,
economische en militaire blokken. Pos was hierover zeer teleurgesteld. In deze jaren van hoop en deceptie wilde Pos zijn filosoferen verbinden met maatschappelijk en politiek handelen. Een belangrijke achtergrond bij zijn opstelling is, dat hij
nog lang na de oorlog geneigd bleef alle politieke strijd te zien in het verlengde van
de strijd tegen de nazi's. In een brief aan de burgemeester van Frankfurt schreef hij
in 1949 over zijn ervaringen in Buchenwald en over zijn bewondering voor de
Duitse politieke tegenstanders van het nazi-regime, die hij daar gezien had. Hij
schreef in die brief ook, en niet alleen met het oog op Duitsland: 'Die Mächte die
im Nazirégime ihre prägnanteste Form angenommen hatten, wirken weiter, urn so
gefährlicher wohl als sie heutzutage jene schamlose Offensichtlichkeit vermeiden.'14 Zoals de anticommunisten in de Koude Oorlog snel geneigd waren parallellen te zien tussen nazi's en communisten, zo was Pos keer op keer geneigd
egoïsme, nationalisme en kapitalisme en beperking van burgerlijke vrijheden als
onderling verbonden verschijnselen te zien. De liberalen hadden gekozen voor
kapitalisme, en dus voor egoïsme en onderdrukking, en daarmee de zaak van de
vrije mensheid verraden. IS Voor Pos kwam de keuze voor het socialisme neer op

14 Klad van brief van Pos" An den Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt", 4-9-1949, Universiteitsbibliorheek Amsterdam, Archief Pos, doos 23b, blz. 7.
15 Zie in dir verband ook: Ger Harmsen, Herfsuijloos (Colchicum autumnale). Een levensverhaal (Nijme-
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de metafysische en ethische keuze tegen egoïsme en vóór solidariteit met alle mensen. Zijn verdediging van de communistische idealen en van de maatschappelijke
en culturele bewegingsruimte van georganiseerde communisten in de jaren van de
Koude Oorlog lag voor hem op één lijn met zijn activiteit in de jaren dertig tegen
het nationaal-socialisme. Hij koos voor de revolutionair-socialistische idealen,
waar volgens hem de communisten ernst mee maakten en de SDAP en de PvdA te
weinig. Voor het lidmaatschap en de stalinistische praktijk van de CPN was hij
weer te liberaal: vrijheid van denken en zich uiten was hem een te groot goed.
Een voorbeeld van de manier waarop metafysica en een anti-kapitalistische
politieke opstelling bij Pos samenhangen is zijn opzien barende optreden op het
congres 'Vrijheid en gebondenheid der wetenschap' in 1954. Het congres was in
het verlengde van een Amerikaans initiatief georganiseerd door het College van
Rectores Magnifici der Universiteiten en Hogescholen in Nederland en werd gehouden in de grote zaal van de dierentuin in Den Haag op 17 en 18 september
1954 - een paar jaar na de oorlog in Korea. Men zou kunnen zeggen dat op dit
congres Nederlandse wetenschappers op hun specifieke manier de Koude Oorlog
voerden. Pos had onder de titel 'De verantwoordelijkheid in de geesteswetenschappen' één van de vijf preadviezen geschreven. In dit preadvies kwam een passage voor die op het congres grote opschudding veroorzaakte. Pos wees de geschiedwetenschap aan als de kern van de geesteswetenschappen. De historicus
heeft als taak steeds te vragen of het geïdealiseerde beeld dat een familie, klasse,
volk of ras van het verleden heeft, klopt met de feiten, voor zover achterhaalbaar.
Een rationele, kritisch-universele geschiedwetenschap moet het streven zijn, in
dienst van de eenheid van de mensheid. Pos stelde dat het besef moest worden versterkt, 'dat de taak van de wetenschappelijke onderzoeker een intellectuele en tegelijk een zedelijke is'.16 Wetenschappers zijn als vakgenoten tegenover elkaar verantwoordelijk in de zin van het niet ontlopen van kritiek maar erom vragen. Veel
omvattender is hun verantwoordelijkheid naar buiten toe inzake het gebruik en
misbruik dat van wetenschap wordt gemaakt. Tot 1940 leek het erop, schreef Pos,
dat in de hele geschiedenis van de mensheid overal een kloof Liep tussen gelovigen
en rechtse politiek enerzijds en ongelovigen en linkse politiek anderzijds.
'Nu is er in de huidige wereld wel een diepe kloof en inderdaad kan men kleinere tegenstellingen ondergeschikt maken aan een of enige grote. Die allesbeheersende tweespalt
dekt zich echter zo weinig met die van geloof en ongeloof in de in Nederland gebruikelijke zin, dat het verantwoord is, de kerkelijk-gelovigen in grote meerderheid tot het ongeloof en vele kerkelijk-ongelovigen tot dragers van geloof te rekenen. De geloofsstrijd van
vroeger eeuwen (...) heeft zijn inhoud en zin verloren in onze tijd, waarin de sterkste
machten niet meer botsen over kerkelijk geloof, maar over de vorm waarin de enkeling
rechtens deel zal hebben aan de goederen der gemeenschap en waarvan de zedelijke kern
de vraag is, of die vorm individualistisch zal zijn, bevoorrechting zal toelaten en daarmee
de scheur in de samenleving zal bestendigen, dan wel solidaristisch, het recht van allen op
gen 1993),280. Harmsen b.lseert zich op een brief van Pos, waarschijnlijk uit 1953. Deze brief heb ik helaas niet
kunnen raadplegen.
16 Pos, "De verantwoordelijkheid in de geesteswetenschappen", in: Congres uitgaande van de Nederlandse
universiteiten en hogescholen ter bespreking van het onderwerp "Vrijheid en gebondenheid der wetellSchap",
's-Gravenhage, 17 Im 18 September 1954. Praeadviezell (Z.p. z.j.) 41.
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aandeel in de stoffelijke en geestelijke goederen tot grondslag zal verheffen. In de strijd
hierover staan in overweldigende meerderheid wie zich in traditionele zin gelovigen noemen aan de zijde van het behoud, terwijl onder hen, die zich niet-gelovigen noemen, er
zijn, die er aJles voor over hebben om de grote zaak der sociale gerechtigheid te doen
slagen en aldus het wezenlijke kenmerk vertonen van wat het geloof altijd geweest is, dat
een mens zich zonder voorbehoud, berekening of vrees laat leiden door een beginsel.
Wanneer zij die krachtens traditie op gelovigheid aanspraak maken maar er de voorbehoudloze overgave niet van vertonen en omgekeerd, moet men daar niet zeggen, dat het
geloof tot ongeloof is geworden en omgekeerd? De bekende uitspraak van de predikant
NiemöLler, dat het ongelovige Westen door wapens van onvoorstelbare kracht zich de
gelovigen van het Oosten tracht van het lijf te houden en te vernietigen, is een zuivere
illustratie van de verschuiving naar inhoud en functie, die zich tussen geloof in traditionele en geloof in actuele zin bezig is in de mensheid te voltrekken.'17
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Ook het kolonialisme en de vermeende suprematie van 'Europa en zijn Westelijke afstammelingen' ten opzichte van Azië en Afrika moesten het bij Pos ontgelden. Ook wat dit betreft bevond men zich volgens Pos gelukkig in een tijd 'waarin een nieuw universalisme en een nieuw solidarisme zich baanbreken'.I~Als men
het heeft over de verantwoordelijkheid van de cultuurwetenschappers, kan men
niet om dit soort zaken heen. 'Het laatste woord in de beoefening der geesteswetenschappen is dan ook aan de verantwoordelijkheid, dat is aan de stellingname.'19
In zijn mondelinge toelichting verklaarde Pos nog, dat het primaat van de theorie
en de beschouwelijkheid, een traditie gevestigd door Griekse en middeleeuwse
denkers, niet is vol te houden in het licht van de menselijke werkelijkheid, Kennen, handelen en voelen zijn in de grond één. Het is redelijk noch zedelijk om het
kennen in de vorm van verheven beschouwelijkheid af te zonderen van de praxis.
'De mensheid leeft in een smartelijk proces, en wie in harmonie leeft, heeft die dat
niet ten koste van een verlies aan menselijkheid bereikt?'20
De Rotterdamse hoogleraar in de koloniale economie G.L. Gonggrijp (18851969) opende op het congres de discussie over het preadvies van Pos. Zoals verderop zal blijken, werd de reactie vaD Gonggrijp gekenmerkt door sterk zwart-wit
denken. InDe Vrije Katheder van januari 1949 had de communist]. van Santen Pos
aangevallen omdat hij niet onvoorwaardelijk voor het communisme en de Sovjetunie koos. Nu werd Pos weliswaar van de andere kant aangevallen, maar het
patroon van de aanval was hetzelfde. Pos werd onder druk gezet om te kiezen uit
twee mogelijkheden die hij beide afwees, al voelde hij duidelijk meer voor de ene
dan voor de andere. Pos had veel sympathie voor het communisme en de Sovjetunie. Deze sympathie was de uitdrukking van een ethisch en sociaal-filosofisch
oordeel over de fundamentele grondslag van een socialistische samenleving, afge-

'(...) Pos undoubtedly chooses K
He cannot choose solidarism as
chooses between the (WO worlds
time. Because neutrality at [he p
was in time of the occupation te
tra I. Pos is not neutral, and thar
Kremlin system, but not really, I:
versalism. (...)
One cannot say I choose "the F
shameless exploitation, without
without Soviet imperialism (...)
The grave thing about all this is
for those who practice it, choose
is not only dangerous precisely
Cüunt really irreconcilable with

17 Ibidem, blz. 43-44. Een vergelijkbaar idee ver 'gelovigen' is te vinden in Pos, "Filosofen-congres in
Straatsburg", De Groene Amsterdammer, 27 septembcr 1952, 11.
18 Pos, 'Verantwoordelijkheid', 44.
19 Ibidem, 47.
20 Citaat uit: 'Verantwoordelijkheid van geleerde in brandpunt der debatten. Congres "Vrijheid en gebondenheid der wetenschappen" besloren', Algemeen Handelsblad, 20-9-1954. Zie verder: 'Politiek barst dramatisch uit op congres Vrijheid der Wetenschap', Het Vrije Volk, 20-9-1954, 2; Pos, 'Toelichtin op het preadvies
"De verantwoordelijkheid in de geesteswetenschappen" " ongepubl. [1954], U niversiteitsbibliorheck Amstcrdam, Archief Aler, Hs. XXX III, Aler 20.
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zet tegen het egoïstische fundament van de kapitalistische maatschappij. In dit filosofisch oordeel- zo noemde Pos het zelf nadrukkelijk - was hij vastberaden. In
zijn oordeel over specifieke politieke kwesties was hij echter vaak onzeker. Hoe
het ook zij, ondanks zijn keuze voor de principiële grondslag van het communisme had hij steeds geweigerd zich kritiekloos met de praktische politiek van het
communistische kamp te verbinden. Hij hechtte aan de liberale gedachte dat een
intellectueel zijn denken niet volledig mag laten politiseren. Gonggrijp verklaarde
dit genuanceerde standpunt voor onduidelijk, inconsequent en zelfs onwaarachtig. Uit de hierboven geciteerde verwijzing naar Niemöller concludeerde Gonggrijp dat Pos koos voor de vanuit het Kremlin geleide wereld van het Oosten. De
volgende (uit het Nederlands vertaalde 2l ) woorden van Gonggrijp maken duidelijk dat Pos zich wel diep geraakt moest voelen.
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'(... ) Pos undoubtedly chooses Kremlin communism.
He cannot choose solidarism as he calls it and not Kremlin communism. Pos chooses, he
chooses between the two worlds, between which evcryone has to choose in this period of
time. Because neutrality at the present day is immoral and untruthful. As untruthful as it
was in time of the occupation to say I am not for Gcrmany, nor for Holland, I am neutral. Pos is not neutral, and that I appreciate! But one cannot say, I choose the East, the
Kremlin system, but not really, because I ehoose solidarity, altruism, the solidarity of universalism. (...)
One cannot say I choosc "the East", but without the forced labour camps, without the
shameless exploitation, without the lack of freedom, without the false propaganda and
without Soviet imperialism (...)
Thc grave thing about all this is th at Pos, who naturally wishes freedom for science and
for those who practice it, chooses a system that is totalitarian, and this totalitarian system
is not only dangerous precisely and mostly for the humanistic sciences, it is on that account really irreconcilable with it.'22

Ie vinden in Pos, "Filosofen-congres in

r debatten. Congres "Vrijheid en gebon'-1954. Zie verder: 'Politiek barst drama954,2; Pos, 'Toelichting op het preadvies
[1954], Universiteitsbibliotheek Amster-

'Het was doodstil in de zaal na Gonggrijps razendsnelle aanval. Nog voordat
voorzitter Wagenvoort de plichtmatige zinnetjes had gesproken stond Pos al naast
zijn stoel, gereed het podium te beklimmen. Een grote man met zware handen, een
smartelijk gezicht, rood van de emotie van het ogenblik, verwoest door innerlijke
worstelingen.'23 Zoals de wetenschapshistoricus Dijksterhuis rapporteerde: 'Het
was een getergde leeuw die daar optrad en de klauw van zijn geducht polemisch
talent uitsloeg. Het betoog werd, als steeds, gevoerd met die merkwaardige welsprekendheid, waarvan het welhaast magisch karakter zo wonderlijk contrasteert
met de doorlopende verheerlijking van de ratio die er in plaats vindt. Of het ook
redelijk volkomen verantwoord was, is een andere vraag.'24 Wat dat laatste betreft:
Pos verweet Gonggrijp niet alleen dat deze zijn woorden verdraaid had, maar ook
21 De voertaal op het congres was Nederlands, maar het gepubliceerde verslagboek is in het Engels. De Engelse teksten bevatten hinderlijk veel druk- enlof vertaalfouten. Bij mijn weten zijn er geen oorspronkelijk
Nederlandse teksten bewaard gebleven, behalve dan de in 1954 gepubliceerde preadviezen.
22 G.L. Gonggrijp, 'Debate abour Prof. H.J. Pos' pre-advice on "Responsibility in the humanistic sciences"',
in: Freedom (md restriction in sciel1ce al1d its aspeas ill society. The Hague, 17 al1d 18 September 7954 (Den
Haag 1955),164-165.
23 'Politiek barst dramatisch uit'; 'Verantwoordelijkheid van geleerde'; gesprek met W.f. Wertheim, 21-121988.
24 E.]. Dijksterhuis, 'Interacademiaal Congres "Vrijheid en Gebondenheid der Wetenschap" ',Post lurundLlm fuvenllltem. Orgaal1 val1 het Utrechts Ulliversitcitsfol1ds, nr. 13 (oktober 1954) 7.
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dat hij de door de congresleiding vastgestelde regel had geschonden om politiek te
vermijden. Pos zei - en daar lag de twijfel van Dijksterhuis - dat hij zelf geen politieke maar psychologische en cultuurfilosofische vraagstukken had behandeld.
De psychologische vraag waarom in het Oosten zoveel geloof te vinden is en in
het Westen angst en moedeloosheid de boventoon voeren en de cultuurfilosofische vraag naar de morele waarde van beide grote economische systemen. Ook nu
wilde hij binnen de orde van het congres blijven. In de volgende passage komt nog
eens duidelijk naar voren dat het oordeel van Pos over kapitalisme en socialisme
meer berustte op filosofische dan op praktisch-politieke overwegingen: 'Gonggrijp is an enthusiastic supporter of a system which to my mind is as unreasonable
as it is conflicting with the Christian religion. In order to acquire an opinion on
this it is not necessary to know much about Russia. The daily study of the great
European thinkers from Heraclitus to Marx and Nietzsche leads to such a view.'25
Pos heeft zich bij mijn weten nooit serieus afgevraagd of de in beginsel ethisch
verwerpelijke 'private vices' in de praktijk binnen een kapitalistisch raamwerk
'public benefits' zouden kunnen opleveren.

Metafysica nodig naast objectieve wetenschap
We hebben gezien hoe Pos zich in zijn artikel 'Metafysica' uit 1938 opstelde. In
zijn latere geschriften komen we veel tegen dat we al kennen uit dit artikel. Het
belangrijkste verschil is, dat hij iets meer nadruk legt op het subjectieve, emotionele karakter van metafysisch filosoferen. Een belangrijke latere publicatie is 'Drie
hoofdrichtingen van filosoferen' uit 1954. 26 In dit artikel onderscheidt Pos metafysisch filosoferen van wetenschappelijk en van ethisch-sociaal filosoferen. Als
men filosofie als een collectieve onderneming beschouwt, is elk van deze drie typen van filosoferen niet alleen volledig legitiem maar ook noodzakelijk. Individuele filosofen leveren echter soms waardevolle bijdragen aan slechts één van deze
vormen van filosoferen. Welnu, zo schrijft Pos verder, een metafysica hoeft niet
objectief gerechtvaardigd te worden. Metafysica is niet meer verwant met kennis
dan met religie en kunst. Metafysica is de kunst van het geestelijk leven, menselijke levenskunst. Metafysica is het totale antwoord van een mens op het leven. Volgens Pos is het terughouden van de eigen persoonlijkheid alleen vruchtbaar en een
verdienste voor zover men streeft naar objectieve kennis. Het wordt een gebrek in
de mate dat men er een absolute eis van maakt. Dan duwen de verstandelijke houding en de waarde van de wetenschap andere belangrijke menselijke houdingen en
waarden opzij. Dat is het moment waarop 'subjectief denken' zijn rechten weer
moet opeisen. Op dat moment is het belangrijk dat de persoon naar voren komt

25 Pos, 'Summary of Prof. H.J. P s' answer to Prof. G. Gonggrijp', in: Freedom alld restriclioll, 167. Zie ook
het oordeel van E.W. Beth, 'Herdenking van Hendrik Josephus Pos (11 Juli 1898 - 25 September 1955)'. in:
Jaarboek der KOllillklijke Neder/amlse Akademie 'Vall WletellSchappell 1955-1956 (Amsterdam 1956) 7: 'De
symparhie van Pos voor het Marxisme was veeleer ethisch dan poliriek of economisch gefundeerd.'
26 Pos, 'Drie hoofdrichringen van filosoferen. Een beschouwing over de universitaire studie der filosofie',
A/gemeell Nederlands Tijdschnft 'Voor \'(Izjsbegeerce ell Psychologie. 46 (1953-1954), 147-162.
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en duidelijk maakt dat er een ander soort 'kennis' en 'waarheid' bestaat dan de
objectieve die iedereen kan bezitten als één en dezelfde. Er bestaat een soort
'waarheid' die afhankelijk is van het unieke leven van elk van ons. Voor dit soort
'waarheid' maakt het verschil, dat elk van ons zijn eigen leven heeft te leiden, zijn
eigen en geen ander. 'Dit is hoe ik denk en hoe ik voel, want dit is hoe ik ben', is
het laatste argument en voldoende reden in de metafysica. Alleen wanneer men
voelt als een bepaald metafysisch filosoof, kan men diens metafysica begrijpen.
Echter, zelfs in 1954 is metafysica voor Pos niet een uitdrukking van puur individuele subjectiviteit. Grote metafysische denkers leggen een uitzonderlijke gevoeligheid aan den dag voor wat anderen beweegt. Op hun beurt bewegen zij ons
door hun geschriften, omdat ze spanningen laten zien en die oplossen door de
manier waarop ze ze verwoorden. Hoewel de meevoelende lezer op een zekere
afstand blijft, herkent hij zichzelf in deze verbale uitingen en voelt hij zich bevrijd.
Het gevoel dat door grote metafysici wordt uitgedrukt is nièt een strikt individuele, toevallige opwinding. Het heeft geestelijke inhoud en het biedt ook aan andere mensen een vorm waarin zij zichzelf kunnen overstijgen.
Een van Pos' laatste publicaties is het korte maar pregnante 'Het dal der na-oorlogse filosofie', gepubliceerd in mei 1955. 27 Dit artikel ligt naar mijn mening volledig in het verlengde van 'Drie hoofdrichtingen van filosoferen'. Het belang van
metafysica wordt er nog sterker in benadrukt dan in 1954. Pos bleef echter het
goede maar betrekkelijke recht erkennen van het wetenschappelijke en ethischsociale filosoferen. In 'Het dal der na-oorlogse filosofie' noemt hij het kenmerkend voor de hedendaagse samenleving dat objectieve wetenschap en wetenschappelijke beheersing van de werkelijkheid ongekende vooruitgang hebben
geboekt en nog boeken, terwijl een inspirerende metafysische visie, geestelijke
vreugde en zelfs hoop ontbreken. In de beperkte zin van verstand bloeit de geest
als nooit tevoren, in de ruimere zin van harmonie van weten, willen en voelen
groeit hij niet maar kwijnt hij weg. In deze omstandigheden moet metafysica weer
in het centrum van de filosofie worden geplaatst. Het gaat er niet zomaar om dat
er een einde komt aan de verwaarlozing van de metafysica. Metafysica moet weer
hoop en inspiratie bieden, zoals zij volgens Pos deed van Aristoteles tot en met
Hegel en niet meer bij Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger en Sartre.
De kern van het humanisme van Pos is de nadruk die hij legt op metafysica in de
bijzondere betekenis die dat woord bij hem heeft. Niemand kan pretenderen alle
objectieve kennis die over mens en wereld beschikbaar is, volledig te beheersen, en
geen theorie over het wezen van de werkelijkheid als geheel kan worden bewezen
of weerlegd. Ma;tr Pos laat zien dat een visie op de werkelijkheid noodzakelijk is
en onvermijdelijk. Individuele mensen en menselijke samenlevingen hebben metafysische visies en metafysisch debat nodig, omdat mensen en samenlevingen
zonder metafysica - en met een uitsluitend beroep op objectieve en uiterlijke kennis - hun gevoel voor richting kwijt raken, evenals hun geestkracht en gemeenschapsbesef. Metafysica heeft voor Pos het karakter van een levensbeschouwing
die een totale visie op leven en wereld biedt en wetenschap en inspiratie, geloof en
27

Pos, 'Hct dal der na-oorlogse filosofie', Folia Civilatis, 7 mci 1955, 11.
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rede integreert. Positivisten en anderen die zich blind staren op wetenschap, hebben gelijk dat het onmogelijk is om te bewijzen dat een metafysica of levensbeschouwing objectief waar is, maar ik ben het met Pos eens dat dit geen reden is om
op te houden met erover te argumenteren. Praktisch gesproken kan men niet alles
tegelijk in twijfel trekken. Altijd en onvermijdelijk zijn er enkele dingen die mensen als vanzelfsprekend aannemen. 28 Het lijkt mij niet wijs en, zacht gezegd, geen
bijdrage aan het vergroten van de rationaliteit om te stoppen met het argumenteren over de verschillende zaken die mensen als gegeven aannemen en die de achtergrond vormen van waar hun sympathie naar uitgaat, en van wat ze hopen en
wat ze ondernemen.
Over de inhoud van Pos' metafysica kunnen we kort zijn. Hij heeft het zelf ook
veel meer over het belang van een opbouwende en inspirerende metafysica dan
over wat die volgens hem precies moet inhouden. Wat dit laatste betreft biedt Pos
slechts enkele contouren. In het centrum van de levensbcschouwin~die hij bepleit
vinden we het vrije streven naar het ware, het goede en het schone. Hij was ervan
uvertuigd, dat mensen dit streven niet kunnen volhouden als ze niet geloven in de
absolute waarde ervan. Vanwege een dergelijk geloof in het absolute waardeerde
Pos het geloof in een al dan niet als persoon opgevatte god. Pos beschouwde het
christelijke en islamitische theïsme, waarin God de vader is en de mens het kind,
als een onwaardige vermenselijking van het absolute. Hij gaf de voorkeur aan de
atheïstische en pantheïstische symboliseringen van het absolute. Het was duiJt:lijk voor hem dat agnostische en atheïstische humanisten door christenen vaak
werden genegeerd, beledigd en uitgesloten. Hij accepteerde dit niet en hij verdedigde de gelijke rechten van niet-christelijke humanisten als staatsburgers en als
beschaafde mannen en vrouwen. Hij vond het een goede zaak dat humanisten zich
in het Humanistisch Verbond verenigden om de emancipatie van buitenkerkelijke, agnostische en atheïstische Nederlanders te bevechten en te verzekeren. Echter, voor Pos was humanisme altijd meer dan de strijd voor de gerechtvaardigde
belangen van niet-christelijke humanisten, een specifiek segment van de Nederlandse bevolking. Voor hem was humanisme allereerst de poging van alle mensen
gezamenlijk om het ware, het goede en het schone te bereiken. Uiteindelijk was
het verschil russen polytheïsten, theïsten, atheïsten en pantheïsten van secundair
belang. Volgens Pos is de belangrijkste strijd die humanisten voeren, die voor de
vrije ontplooiing van de hogere mogelijkheden van alle mensen en tegen egoïsme,
nationalisme, oorlog en kapitalisme, kwaden die de mensheid verdelen.

28 Ludwig Wittgenstein, Ueber Gewissheit, herausgegeben von G.E.M. Anscombe und G.H. von Wright
(Frankfurt am Main 1977). Ygl. ook Midglcy, Sàence, 105.
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