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DE GÏïOENE À

Filosofische notities

oor'logsgeweld dat nen geneigd iÈrlr'r

c-le allteur ongevoelighetd te verwij- i :

ten of op zijn minst een door en g:i:

cloor onpolitieke gegst om zo ver- l"i
'uid te zijn van :igen problemen, i$
als rondor,l de wel'eld in brano ff
staat. En toch is deze indruk uppe"- p'
vlakkig, zoals blijkt uit lal van es- i,i:l

says, artikelen, redes en boek- 
l:,',:

lcesprekingen, die zijn opgenomen 
1.1

in ,,Terugblik en Uitzicht", een i,.
bloemlezing uit de verspreide I

geschi'iften (uitg. Kruseman I.

cLLs ee filosaïÍe tï,r,e, in zi,jtr, strijd,
tegen ile waurheàd,spretentte uan d'e

filosofiscTr,a sAstewLen elx &xl,onïa's,
tli,et erd&n onlkomt tl.e Drtrctg op te
roerlen ndfl't"

Dat Íuidarnent gegeDen

en kan niet wortfu:n gegeuen. Het'
zou de ónóoeri,ng betèkenen 1.)0'11' een "

Archi,mertilsclt, punt d'àt zich per d'efi"'
nítiie . àow onttrekken aavr dr,e èrua'
ring u.niz d,e tot{Ll'ítei't u(rn het
nxensetxjk bestaan,

Daaróm vïaagt volgens Oldewelt
,,te wórden wie m.tn eigenlijk is"
een spfong in het onbekende. Ver-
volgens blijkt dit orbekende het
echt vertrouwde te aijn, het defin!
tieve terug-zijn. Dit terug-zijn, dat
wil zeggen met het eigen zelf ge-
absorbeerd zijn in ht algehele le'
vensverband, dit is het werkelijk
gezond-zijn.
Oldewe.lt ontkomt nÍet aan het dl'
lemma dat hij de eenheid van het
orgariische rnoet beschri;veu in ter-
men als de drift tot zelfafzondering
en tot zelfontgrenzing in het geheel.
Olderpelts rlevensla.ng'e poging deze
ervaring'vorm te geven, mondt uit
in een stijl, die doortrokken is van
zintuiglijkheid, van een zich ero-
tisch .verzadi€íen aan het betasten
van het denkproces.
ïn het tweede hoofstu.k van zi-in be-
langrijkSte. werk: ,,De Pla,ats van
de Mens in de Totaliteit van het
Leven", or.Cer de titel
,,Een ervaring omtrent het orga-
nische"@-
de-s{e*f;eeà+ijf{'*ríi:

,,Het kernl0oord, rel':t ai,ch', bagi'tzt

ziclt nit Èijl1, glob(ile zit't .te rereenzii-
dígen tot een beisr:rkíe,r be'--^-

J 17.50), íJie Oldewe]t bij zijn
afscbeid lÈ+dt aangeboclen.
Men leest daarin bij voorbeeld over
de vrede dat ,,bij een zo ernstige
kwestie a]s echte vrcdeswii het een
kiezèn van de weg van de geringste
weerstand is, wanneer men het niet
zelf doet, maar zich laat slepen -meeslepen heet het gewoonlijk -door zijn enthousiasme, d.w.z, door
een fluweien ieugen". OÍ deze zin:
,,Er .is een verband tussen de ma-
te, wa,arin men ';racht de ander
zijn vrijheid te benemen en de ma,-
te, waarin men er van heeft afge-
zien om zíchzelf. te zijn."

Old,ewelt bli,jkt een li,losofi,sche hip-
pie te zijn auant la lettre. Zíin, ore-
deswi'l i,s zo fund,u,menteel, doord(rt

fuij eo organisck i,s. Ntets en ni,e-

mand,, ae$s geen ootlog kan kem
hteruan uerureemd,en, onxd,a,t h4i
zttclt, ,realiseert rlat hi,j de urecl'e

nxeer dietlt in de lrouw nan Ueze

eruaring dau, in welke politieke acti,-
Diteít.

.Men kan tal van citaten uit Terug-
,.blik en Uitzicht bij elkaar zetten,
waaruit de grote OveÍeenstemming
,blijkt tussen de hippie-filosof ie en
.die van Otdewelt, met ilit verschil
dat Oldeweit er al necrtig jaa,r, mis-
schien r.l'el ruim viif enzestig jaar,
mee bezig is en dit doet in een
taal, die voor de meeste hippies en
voor hen nie+, alleen wel onbegrijpe-
lijk zal zijn en blijven.

Hier volgen enkele hippie-citaten:

Iten haat veelal in de ander zijn
e.rgen meest verfoeide mogelijk-
heid. Men moet opvoeden met flu-,
wêlen handschoenen aan.

Een ervaring is nuttiger naarmàte
rie een ruimere toepasselijkheid
heeft zonder dat ha.ar individuele
contouren Le zeet vervloeien.

X4et dÍt laatste citaat bewijst Olde-
welt dat zijn emeritaat een schijn-
baer zaL zijn.en dat hij een taak zal
\,'i;;Èàkt t^ÁddrrróaÀh ih è^^yi

[}ldeuwelt ell de ïmËmBs€mgt u'ffis's fueï leven

Prof, Oidewelt, wiens náam reeds iiefcle, gewetet:, bertuttz, psychische
een vertrouwdheirl sueigereert met hygiëne en recht aiJn uitsluitend .te
cle oude en de hele wereld, heeft be-schrijYen nlel twee elkaar uiïslui'
onlangs zijn afscheidscollege gehou- tende beglippen als begrensd en
den we5rens het bereiken van zijn r.niet-begrensd ziin.
emefitaat. Iedereen, die Oldewelt in zijn be-
Aangezien Oldewelt naar miÍ1 .mê' r.oemde dinsclagavond-cilt.ieges of in
ning een van de rr.eest originele ztin clonderdaE-colleges heeft be-
filosofen is, die Ned,rrlend kent_, SPi tuisterO, kent áie eri;ring van op-
noza da,arbij niet uilgezonderd, wil senomen-u/orden jn een meloriieirze
ik een poging wa,gen iets over hem ïàordenstro,:m, die één ritinische
te zeggen' espressie wa$ vatl die gronderva-

otae ur elt is e en r i.Io s o ot, d,i,e he et ;1?**:?i"ol1"ï;:ï"JfJ"1t' * "ï,izrjn tel)en geprobeerd, heelt een "* "iàt 
ariJ"it:Ë".'*",t":l'*'-", 

"--
uari,ng onder woo.rden te brengen,'
d,ie.ai,ctt niet ad,equaat l,aat uet'woor- Het mistreirJende ua4c Qldewehs ri'
d,ett,, maar rl,re i4rtel,t orn' d,e 6s1s- losoferen is n'q'nt'èlíik d'at h'ii het

ui,ng uan het totaal,organisme ,)sd,rx wel ysersoottli.ik bretzlSt, tttctar toclt

a,7,1e leuen, ja aelfs uan al'Le ai'jn.

Deze ervaring trepaalt zijn opvat.
ting over filosofie. Í{et verschil tus:
sen \riletenschap en frlcsofie is voor
hem een verschil als tussen een
zuiver mentale bezigheici en ,,een
toeleg, waarbij het gemoed zich
niet laat uitscLrakelen". De orde
van de wetenschap is die van het
,,ware" en ,,onware", die van de
obJectieïe, onpersoonlijke greeP
naàr de werkelijkheid. Wat in
werkelijkheid een vitaal verzet is,
nèemt dê vorm aan van reen weer-
.legging. AI die filosofiën, dÍe zich
in de vorm van systemen zekerheid
hebben willen versehaffen, probeert
Oldewelt te ontdoen van hun zeker-
heid om ten slotle rriet meer over
te houden dan ,,de onvermijdelijk.
heid van onzê wankele positie".
Oldewelts filosoferen is dermate
petsoonlijk, zelfs. Belgson zou de
.iaatste zijn om dit tegen te spreken,
dat het begrijpen van oldewelts fi-
,losofie in niet geriÍge mate afhan-
kelijk is van een ,,sympathetische
Intuition". Oidewelt heeft dit zelf
geobjectiveerd, al zal hij zich tegen
:dèze'uitdrukking verzetten, door te
Éehi"ijven dat ,,een filosofische
schepping zich nimmeï geheel be-
grijpelijk kan maken aan wie te
'zeer. anders van aard is clan haar
schepper".
Hoewel ,het leven zich voordoet in
een veelheid van exemplaren, is
het toch één organisr-'h geheel. Cllrie-
welt spreekt over le ziinstrant van
dit'orga;nisch geheel dat men zich
moet voorstellen a]s een evenwicht
van tweê , onafsiheidelijke im.
i2ulsen': :een drift tot zelfafzondering
uit het geheel en een drift tot zelf-
onlgrenzing in het geheel,
Dit verklaart de enorme liefde van
Oldewelt: tot wetensch'appen a1s bio-'lóqiê êfl hs\rahólneiê
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-)l|l "'oni 
ttie ccn richtitti' lee it aáu d-c'

:.,, te drukken; ,,dat ze niet een z\l ,.,..)- -^^-Ànàht vnert d.d,'t

i.r"rou Oldewelts uitspraak t<unnen I

zïin: ..}Íen Ís hier me1 nadruk zich' 
i

,""1f o,.'r. zich aan zijn_ omgevin-g 
i:

ffi$:ii"rftïÏt:.t?::ï;' in paradoxen ' d'e oro,al!ts":: :.::::":::":::Y" :::(Jroewert rrssurvsr! *ï "*-- - j- ,pas ut'ntt't d'e sche'p'nàngsdaad' hu'ar

uol,tootr'ng ; tiet beunr,stzíin. is
oeabsorbeerd d'oor de

;ï ï;ïiïËr*ï"t;;;Ë áis árt de proces tot d,e nlstbrengende eencílti-

geur niet groen is en toch ook gu"n d,igt "id 
ener f ormul'ert'ng en, cs dtt's

kwijt te zíjrn." Men moet
ia,'aarschijnlijk van Zen-muziek
(kunnen) hóuden om Oldewelts fi-
losofie te (kunnen) begrijpen.
Men hoeft slechts te dellken àan
uildrukking,en als: geisoleerdheid is
niet hetzelfde aIs zeIÏstandigheid;
óf : eel'uk is het mee zijn met het
totrá-l"u"tt, om niet verbaasd te
staan over Oldewetts bewondering
voor de Zen-filosofie, al distantíeert
hii zich nadrukkelijk r-an de poging
va"n de Zen-filosofie alle denken ais
zodanig te niet te Coen' Ik neem
tenminste niet aan dat deze distan-
tie moet worden toegeschreven aan
het feit dat Oldewett deze woorcten
uilsprak tiidens zijn intreerede. OI-
dewelts filosoferen is er te veel op
sericht allerlei vornen van Íilosofe-
ien te ontmasl<eren als evenzovele
nogingen van zelfhandhaving dat
r'rii oit niet in zicinzelf. zou hebben
doorzien. r'

Wel, is eett geuolg rtan aijn Poging
het denken mxet een nog subti'eler

d,enken terttg te dr4''ngen 11'&&r ean

orgcu'tisch-lunctíonele ytlaats tn het

lltheel dat bíjna niemattcl ontkomt

clan ean geweld,t'g am,bi'ualente hou'

ding tegennuer And'eutelts fr,losof íe'

Er lijkt nauwelijks een weg moge'
liik tussen die van de verguizing cn
clie van de redeloze be\ilondering'
eetuige de oudere dames, die Olde-
"wett át sinds iaren tot zijn gehoor
lrrag rekenen, zoals vroegcr
geiáson en monlenteei Guitton dit
ten deel valt tijdens hun colleges

'aan de Sorbonne.
l\{en kan Oldewelt verwijten deze
ambivalentie van zijn filosofiseh uit-
gangspunt, toi i*r de Íorgruleríng
ían-Cè bi-polariteit toe, niet te hêb-
ben opgeiost in die organische een:
heid, 

-die het doel sc;hijnt te zijn'
Men kan Oldewelt, in Plaats van
een hippie-filosoof avànt 1a lettre'
een heimeneuticus noemen (een Íi-
iosoof, clie cloor middel van een in-
trospectief begrijpen ill de zin vaÍl
VerÀtehen de diepste structuur pro-
beert bloot te leggen;, die in een
tr"aditie staat van eert romantisch
individualisme dat zich zelf wi1 ver-
liezen in een totalireit. De Franse
versie hiervan zon lJergson zijn
met ziin intuition, zijn durée en
é1an vital.
Tegen deze achtergr,)nd krijgt Olde-
welts filosoferen 4an een onwe-
tenschappelijk karaklcÍ, omdat hij
zieh véizel tegen de identificatie
van zinvolheid en verifieerbaar-
heid, zoals de orthodoxe Wie'
ner-KreÍs dit aanhing'
Maar als ''men dan leest, hoA Olde'
welt in 1940 in een rede: Aanvaardt
de $/erkelijkheid, oPkomt voor de
nieu$/ere methoden, on:dat die een
bijdfêlïe Ieveren tdt het terugdrin-
ger[:'i{iàn oude denkgewoonten en
het:Jêren :teruitreden uit eigen sub'
jeclivÉtelltl:. is het slechts een
kwestie :'V&n voorLdurend opnieuw
toepassen ,van dit gezichtsPunt,
waàrdoor een nauwe band wordt
gecreëerd tussen wetenschap en fi-
Iosofie.,,Moeilijk is het schone",
zegt PJato. Oldewelt zei het hem.na
en ik zeg het Oldewelt na, alleen nu
met betrekking tot 'len1 zelf'

a.:raére kleur heeft"

WHHKHÏ{B
X"TXFtr
RIVELLA MET VERMOUTH

Een milde longdrink met
een zonnig, zuidelijk
karakter: Rivella met ver-
mouthl RecePt: '111 glaasje
vermouth in een long-
drinkglas, oPvullen met
Rivella. Op uw gezondheid
en... om uw gasten te
adviseren.

.

ZES LONGDRINKGLAZEN
vooR u!

Plak ó letters E uit het
RÍvella-etiket oP een brief-
kaari en zend deze aan:
'Rjvella glazenactie,
postbui 345, Leeuwarden
en stort tegelijkertijd / 4'75
op postrekening 858226
t.n.v. Coóp" Condensfabriek
"Friesland", Leeuwarden
onder vermelding van
"longdrinkglazen Rivella".
U ontvangt ze dan
Íranco thuis.

ctD
Een FRIESCHE VLAG-DOMO Produkt

.L_______

T,anger

rlct ad,..,."
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Deze meesterlijke analYse van het
inirospectle-pro-ces roept regelrech-
te 

- 
vïergetijtringen oP met de

beschrijvin3- van een coÏtus. Een
treier. indir;ect bewijs voor de onbe-
q'iisbaathcid van OIderr'elts glond-
erïarir:e kan nauwelÍjks gegeven
worden] Ntenrand 2.ê: ook meer
naar een bewijs voor een derge-
iiik" ston,l.tvaring veriar'gen, ten-

"ii r'riï door en door verkrampt is'
uri O,r. \rerloren is voor deze vorm
van Íilosoferen'
Reeds in zijn dissertatie: Proeve

"t'tu" 
it tto.póctieve Plato-studle Uit

ilSZZ, clus veertig iaat geleden'

uio"h o" introspeeiie voor de classi-
cus Oldevrelt clntl"rrl. Hij noemde
introspectie Ce auto-empirische zij'
de van de Psychologie.
Het geheim van í)ldewelts leven,

"r*ó:r. 
Je hierÈoven aangeduide

eronde"n-aring moet voor zijn der'
íig=t" j"tt tiggen, warit in deze dis'

"Jrtutiê 
treètrt nii reeds zo'n

oersooniiike waarde aan de in-

irospectieve methode dat hij over
Plato schreef d'at acnter diens woor-
den ,,een diepste bedoeling schuilt'

' alleen nà tê:beleven, niet meer on-

der woordèn te bretrgen."
Hoe autobiografiscil, hetgcen niet
identiek is áan nie[-wetenscnappe-
Lijk. de dertiSjar'íge Oldewelt hier
oïu" Plato 

'scirríjf l, is duidelijk
voor iedereen, die rteze dissertatle
vereeliiht mct de làiele publikaties
van"Ot"dervelr'. Er ts, als in het le-

ven r"sn lE'ergËon,--vérr grote cr:nstan-
te in alles, wat hij zeZL en schriift'
Een rvreeslerlijke toepa,ssing van de-

ze grondervaring vinden we bij voor-
beeld in het boekje: Geen onYer-
cra.agzaamheid maar evenmin ver-
draaázaamheid, dat aantoont dat
,o*ei de onver:dtaagzaamheid
als de verdraagzaamheid terug-
gaat op dezelfde vooronderstelling,
iametlit het in Pacht hebben van
de risólerendet waarheid' In Olde-
weltiaanse taal: ,,de nog juÍst on-

derdrukte oÍ ook r3ruta'al vrijgege'
ven. uit zielsnood geboren drang
tot'grensoverschrij,l:ng naar het
binnáteven van de tijdgenoot".
Een ander voorbeêId van de vrueht'
Éàarheia uttt 6169welts grondidee
is ziin correcte voorspelling van de

wedËrinvoering van de doodstraf in
de eerste clruk van .,De Plaats van
de Mens...", dat rritkwam in 1945

en ziin voorsPelling dat dit van
voorlopige aatd' zou zijn. Omdat die
voorsplllingen beidq correct waren'
vindt^ men hen niet terug in de

tweede druk uit 1962.

Het is echter ook tekenend voor
Oldewelt dat hij tijdens de ooriog
aail een boek heeft kunnen werken
a.ls het hierboven genoemde, dat
men met el'enveel l'ecllt maleloos
egoeentrisch als n:ateloos al-
tiuïstisch kan noe'men. Beide ziju
even reêe1 en essentieel.
Dit boek verla,adt tot in zijn stij]
een concentr,atÍe, iien gericlrt-zijn
op zo'n oorsprÓnkeliike levenser!a-
ring, die totaal los slaat van aiie IïONS ELDERS


