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De overdracht van het rectoraat houdt de verplichting in tot geestelijke leiding van
deze hoge school. De volgelingschap van docenten en studenten kan alleen ontwaken en zich sterken vanuit het waarachtig en gemeenschappelijk geworteld zijn in
het wezen van de Duitse universiteit. Dit wezen geraakt echter pas tot helderheid,
aanzien en macht, wanneer de leiders in de eerste plaats en te allen tijde zelfgeleid
worden en wel door de onverbiddelijkheidvan die geestelijke opdracht, die het
lot van het Duitse volk in de mal van zijn geschiedenis perst.
Hebben we weet van deze geestelijke opdracht? Of het antwoord nu ja of nee
luidt, onvermijdelijk blijft de vraag: zijn wij, het docenten- en studentencorpsvan
deze hoge school, waarachtig en gemeenschappelijk geworteld in het wezen van de
Duitse universiteit? Drukt dit wezen werkelijk een stempel op ons bestaan? Toch
alleen maar dan, wanneer we dit wezen ten diepste willen. Wie zou echter daaraan
kunnen twijfelen? Het is gebruikelijk om het 'zelfbestuur' te zien als de voornaamste wezenstrekvan de universiteit; dit moet gehandhaafd blijven. Maar kseffen we ook daadwerkelijk wat deze aanspraak op zelfbestuur van ons eist?
Zelfbestuur betekent immers: ons zelfeen taak stellen en zelf de weg naar de
verwerkelijking ervan bepalen, om aldus te zijn wie we behoren te zijn. Maar weten we wel wie we zelf zijn, als corps van docenten en studenten van de hoogste
school van het Duitse volk? Kunnen we dat Ã¼berhaup
weten zonder een niet aflatende en uiterst strenge zelflezinning ?
Noch de kennis van de huidige situatie aan de universiteit, noch de bekendheid
met haar geschiedenis garanderen voldoende inzicht in haar wezen - derhalve
moeten we dit wezen eerst helder en rigoreus voor de toekomst bepalen, het in deze zelfbepaling ook willen, en in een dergelijk willen onze identiteit handhaven.
Zelfbestuur bestaat alleen op basis van zelfbezinning. Zelfbezinning vindt echter alleen plaats krachtens de zel@ndhaving van de Duitse universiteit. Zullen we
deze voltrekken en hoe zullen we dat doen?
Verdediging van de identiteit van de Duitse universiteit is de oorspronkelijkeen
gezamenlijke wil om tot haar wezen door te dringen. De Duitse universiteit is voor
ons die hoge school, die in en door de wetenschap de leiders en hoeders van het
lot van het Duitse volk opvoeding en tucht bijbrengt. De wil tot het wezen van de
Martin Heidegger, Die Selbsrbehauptungder deurschen Universitat (rede gehouden ter gelegenheid van de feestelijke overdracht van het rectoraat van de Universiteit van Freiburg im
Breisgau op 27 mei 1933). Vmorii Klostermann, Frankfurta M. 1983

Duitse universiteit is de wil tot wetenschap als wil tot de historisch-geestelijke
opdracht van het Duitse volk als een in en door zijn staat zelfbewust geworden
volk. De wetenschap en het Duitse lot moeten juist in de wil tot het wezen aan de
macht komen. En dat zal alleen gebeuren, wanneer wij - lerarencorps en studenten
- enerzijds de wetenschap blootstellen aan haar diepste noodzakelijkheid en
anderzijds het Duitse lot in haar uiterste nood standvastig doorstaan.
Het wezen van de wetenschap ervaren we evenwel niet in haar diepste noodzakelijkheid, zolang we alleen - sprekend over het 'nieuwe wetenschapsbegrip' - de
autonomie en onbevangenheid bestrijden van een wetenschap die al te zeer verwijlt
in het hier en nu. Dit louter ontkennende en nauwelijks verder dan een paar decennia terugblikkende perspectief is zo eigenlijk de karikatuur geworden van een
waarachtige inzet voor het wezen van de wetenschap.
Wanneer we het wezen van de wetenschap willen begrijpen, dan moeten we
ons eerst de beslissende vraag stellen: moet de wetenschap in de toekomst voor
ons nog bestaan, of moeten we haar op een snel einde laten afstevenen? Dat wetenschap Ã¼berhaupmoet bestaan, is nooit absoluut noodzakelijk. Als de wetenschap echter bestaansrecht heeft en voor ons en door ons moet bestaan, onder
welke voorwaarde kan ze dan waarachtig existeren?
Alleen dan, wanneer we ons weer onderwerpen aan de macht van de oorsprong van ons geestelijk-historische bestaan. Dit begin valt samen met het ontwaken van de Griekse filosofie. Daarin staat de westerse mens als volk vanuit zijn
taal voor het eerst op tegen het zijnde als geheel en bevraagt en begrijpt het als het
zijnde, dat het is. Alle wetenschap is filosofie, of zij het nu weet en wil of niet.
Alle wetenschap blijft aan deze oorsprong van de filosofie verplicht. Hieruit put ze
de kracht van haar wezen, voorzover ze Ã¼berhaup
nog in staat is om deze oorsprong gestand te doen.
We willen hier twee kenmerkende eigenschappen van het oorspronkelijke
Griekse wezen van de wetenschap voor ons bestaan terugwinnen.
Bij de Grieken ging het oude bericht rond dat Promethens de eerste filosoof
zou zijn geweest. Aischylos legt deze Prometheus een spreuk in de mond, die het
wezen van de kennis tot uitdrukking brengt: 'De kennis is veel zwakker dan de
noodzaak'. Dat wil zeggen: elk weten van de dingen blijft overgeleverd aan de
overmacht van het lot en moet ervoor wijken.
Juist daarom moet het weten zijn hoogste trots ontvouwen, zodat eerst de hele
macht van de verborgenheid van het zijnde zich manifesteert, om dan werkelijk te
kunnen wijken. Z o openbaart zich het zijnde in zijn ondoorgrondelijke onveranderlijkheid en leent het weten zijn waarheid. Deze spreuk van de scheppende
machteloosheid van het weten is een woordvan de Grieken, waarbij men te gemakkelijk het voorbeeld zoekt van een zuiver op zich zelf gericht en zichzelf bovendien niet kennend weten dat de 'theoretische' houding wordt genoemd. Maar
wat is theoria voor de Grieken? Men zegt wel: de zuivere aanschouwing, die alleen met de zaak zelf in haar volheid en dwingendheid verbonden blijft. Deze aanschouwende houding zou dan met een beroep op de Grieken om zichzelfs wille
moeten worden ingenomen. Maar dit beroep is niet terecht. Want enerzijds is de
'theorie' er niet omwille van zichzelf, maar komt juist voort uit de hartstocht om
dicht hij het zijnde en onder de beklemming ervan te blijven. Anderzijds streden de

Grieken er juist voor, dit beschouwende wagen als een, ja als de hoogste vorm
van de energeia ,van het 'aan-het-werk-zijn' van de mens te begrijpen en te voltrekken. Hun bedoeling was niet om de praktijk gelijk te schakelen aan de theorie,
maar andersom de theorie zelf als de hoogste verwerkelijking van de ware praktijk
te begrijpen. Want voor de Grieken is de wetenschap niet een 'cultuurgoed', maar
het allesbepalende middelpunt van het hele bestaan van een staatsvolk. Wetenschap
is voor hun ook niet alleen maar eenmiddel ter bewustmaking van het onbewuste,
maar de macht die het hele bestaan aanschemt en omvat.
Wetenschap is wagend standhouden temidden van het zich steeds verbergende
zijnde als geheel. Dit handelend volharden heeft daarbij weet van rijn zwakte ten
opzichte van het lot.
Dat is het oorspronkelijke wezen van de wetenschap. Maar ligt deze oorsprong
niet al twee-en-een-half-duizend jaar terug in de tijd? Heeft niet de vooruitgang van
het menselijk handelen ook de wetenschap veranderd? Zeker! De latere christelijktheologische wereldbeschouwing, evenals het latere mathematisch-technische denken van de moderne tijd hebben de wetenschap in de tijd en qua inhoud van haar
oorsprong verwijderd. Maar daarmee is de oorsprong zelf geenszins overwonnen
of teuiet gedaan. Want als het zo is dat de oorspronkelijke Griekse wetenschap iets
groots is, dan blijft de oorsprong van deze grootsheid het allergrootste. Het wezen van de wetenschap zou onmogelijk w kunnen worden uitgehold of opgebruikt, zoals ondanks alle successen en 'internationale organisaties' tegenwoordig
het geval is, wanneer de grootsheid van de oorsprong niet nog steeds zou bestaan.
De oorsprong bestaat nog. Hij ligt niet achter ons als iets dat allang voorbij is,
maar staat voor ons. De oorsprong heeft als het grootste een voorsprong op alles
wat komen gaat, en is dus ook aan ons alweer voorbij. De oorsprong is biinengevallen in onze toekomst, zij staat daar als de verre beschikkingsmacht, die ons
dwingt om zijn grootsheid weer in te halen.
Alleen wanneer wij ons naar deze verre beschikking vastberaden voegen, om
de grootsheid van de oorsprong terug te winnen, alleen dan wordt de wetenschap
de diepste noodzaak van ons bestaan. Zo niet, dan is zij slechts een toeval waarin
we verzeild raken, of het bedaarde behagen scheppen in een risiwloze opeenhoping van wetenswaardigheden.
Voegen wij ons echter naar de verre beschikking van de oorsprong, dan moet
de wetenschap tot de basisactiviteit van ons geestelijk-volkse bestaan worden.
En juist wanneer ons eigen bestaan zelf voor een grote verandering staat, wanneer het waar is wat de hartstochtelijk naar God zoekende laatste Duitse filosoof
Friedrich Nietzsche zei: 'God is dood' -,wanneer we ernst moeten maken met deze verlatenheid van de eigentijdse mens temidden van het zijnde, hoe is het dan
gesteld met de wetenschap?
Dan verandert het aanvankelijk bewonderendevolharden van de Grieken ten
opzichte van het zijnde in een volledig ongedekt overgeleverd zijn aan het verborgene en ongewisse, dat wil zeggen het twijfelachtige. Het vragen wordt dan m661
dan de overkomelijke voorbereiding op het wetende antwoord, maar wordt zelf de
hoogste vorm van het weten. Het vragen ontplooit dan haar bijzondere kracht van
ontsluiting van het wezenlijke van alle dingen. Het vragen dwingt dan tot de uiterste vereenvoudiging van de blik op het onontkoombare.

Ken dergelijk vragen doorbreekt de inkapseling van de wetenschappen in afzonderlijke vakken, haalt ze terug uit hun oever- en doelloze verstrooiing in geÃ¯so
leerde velden en nissen en stelt de wetenschap weer onmiddellijk onder de vruchtbaarheid en de zegen van alle wereldscheppende machten van het menselijke en
historische bestaan, zoals daar zijn: natuur, geschiedenis, taal; volk, moraal, staat;
dichten, denken, geloven; ziekte, waanzin, dood; recht, economie, techniek.
Willen we het wezen van de wetenschap in de zin van het vragende, ongedekte
standhouden temidden van de onzekerheid van het zijnde als geheel, dan verschaft
deze wezenswil ons volk zijn wereld van het diepste en uiterste gevaar, dat wil
zeggen zijn waarachtig geestelijke wereld. Want 'geest' is noch lege scherpzinnigheid, noch het vrijblijvende spel van de grap, noch het oeverloze drijven van
het analyserende verstand, noch zelfs de wereldrede, maar geest is de oorspronkelijk gestemde, bewuste vastberadenheid tot het wezen van het zijn. En de geestelijke wereld van een volk is niet de bovenbouw van een cultuur, evenmin het arsenaai van toepasbare kennis en waarden, maar zij is de macht van de diepste verzekering van haar krachten van bodem en bloed als macht van de diepste opwekking
en ontsteltenis van zijn bestaan. Alleen een geestelijke wereld garandeert het volk
zijn grootsheid. Want zij dwingt ertoe, dat de permanente keuze tussen de wil tot
grootsheid en het laten begaan van hetverval het ordewoord wordt voor de mars
die ons volk in zijn komende geschiedenis heeft ingezet.
Willen we dit wezen van de wetenschap, dan moet het docentencorps van de
universiteit werkelijk oprukken naar de buitenste gevarenzonevan permanente
wereldonzekerheid. Als zij daar standhoudt, dat wil zeggen als zich daar - in de
wezenlijke nabijheid van de nood van alle dingen - het gezamenlijkevragen en het
gemeenschappelijke spreken ontwikkelt, dan maakt zij zich sterk voor het leiderschap. Want het gaat bij het leiden niet enkel om het voorop lopen, maar om de
kracht om alleen zijn weg te kunnen gaan, niet uit eigenzinnigheid en heerszucht,
maar krachtens een diepe bestemming en een vergaande verplichting. Een dergelijke kracht schept een band met het wezenlijke, zorgt voor selectie van de besten
en wekt de echte volgzaamheid op hij degenen, die nieuwe moed hebben. Maar we
hoeven deze volgzaamheid niet eens meer op te wekken. De Duitse studenten zijn
reeds begonnen aan hun mars. En wie zij zoeken, dat zijn die leiders, via welke zij
hun eigen bestemming willen verheffen tot gefundeerde, bewuste waarheid en in
het heldere licht van het duidende en invloedrijke woord en werk willen stellen.
Uit de vastberaden wil van de Duitse studenten om het Duitse lot in zijn uiterste
nood te doorstaan, komt een wil tot het wezen van de universiteit voort. Deze wil
is een ware wil, voorzover de Duitse studenten zich via het nieuwe studentenrecht
zelf onder de wet van haar wezen plaatsen en daarmee dit wezen pas bepalen. Zich
zelf de wet stellen is de hoogste vormvan vrijheid. De veelgeroemde 'academische
vrijheid' wordt uit de Duitse universiteit verstoten; deze vrijheid was onecht, want
alleen ontkennend. Zij betekende vooral onbekommerdheid, willekeur van bedoelingen en neigingen, ongebondenheidin het doen en laten. Het vrijheidsbegtip van
de Duitse studenten wordt nu tot haar waarheid teruggebracht. Uit haar ontwikkelen zich in de toekomst de gebondenheid en dienstvaardigheidvan de Duitse studenten.
De eerste binding is die met de volksgemeenschap. Zij verplicht tot het dragend

en aktief deel hebben aanhet werken, streven en kunnen van alle standen en geledingen des volks. Deze binding wordt voortaan vastgelegd en door de arbeidsdienst in het bestaan van de studenten verankerd.
De tweede binding is die met de eer en het lot van de natie temidden van de andere volken. Zij verlangt de door kennen en kunnen verzekerde en door tucht gestroomlijnde bereidwilligheid om zich tot het uiterste in te zetten. Deze binding
omvat en doordringt in de toekomst in de vorm van weerdienst het hele bestaan
van de studenten.
De derde binding van de studenten is die met de geestelijke opdracht van het
Duitse volk. Dit volk werkt aan zijn lot, doordat het zijn geschiedenis in de openbaarheid van de overmacht van alle wereldvormende machten van het menselijk
bestaan plaatst en zich zijn geestelijke wereld steeds opnieuw bevecht. Aldus
blootgesteld aan de uiterste twijfelachtigheid van het eigen bestaan, wil dit volk een
geestelijk volk zijn. Het eist vanuit en voor zichzelf van zijn leiders en hoeders de
niets ontziende helderheid van het hoogste, diepste en rijkste weten. Een studentenjeugd die zich vroeg in de wereld der mannelijkheid waagt en zijn wil over het
toekomstige lot van de natie spant, dwingt zich om in alles dienstvaardig te zijn aan
dit weten. Voor haar mag de kennisdienst niet meer de benauwde en snelle africhting tot een 'voornaam' beroep zijn. Omdat de staatsman en de leraar, de arts en de
rechter, de pastoor en de architect het bestaan van volk en staat leiden en hun fnndamentele verbintenis met de wereldvonnende machten van het menselijke bestaan
bewaken en scherp houden, zijn deze beroepen en hun bijbehorende opleiding ondergeschikt aan de kennisdienst. De kennis staat niet in dienst van de beroepen,
maar omgekeerd: de beroepen bewerkstelligen en beheren de hoogste en wezenlijke kennis die het volk heeft van zijn gehele bestaan. Maar deze kennis is niet de
bedaarde kennisneming van essenties en waaiden op zich, maar de scherpste bedreiging van het bestaan temidden van de overmacht van het zijnde. Het is de bedenkelijkheid van het zijn als zodanig die het volk dwingt tot arbeid en shijd en het
in het keurslijf brengt van de staat waartoe de beroepen behoren.
De drie bindingen - door het volk aan het lot van de staat in een geestelijke
opdracht - vinden alle drie hun oorsprong in het Duitse wezen. De drie eruit voortkomende diensten - arbeidsdienst, weerdienst en kennisdienst - zijn even noodzakelijk en van gelijkerang.
De kennis die handelend deel heeft aan het volk, en de kennis die gereed staat
voor het lot van de staat, scheppen pas samen met de kennis van de geestelijke
opdracht het oorspronkelijke en voldragen wezen van de wetenschap, waarvan de
verwerkelijking onze taak is - gesteld dat wij ons willen voegen naar de verre beschikking van de oorsprong van ons geestelijk-historische bestaan.
Deze wetenschap wordt bedoeld, wanneer het wezen van de Duitse universiteit
wordt bepaald als de hoge school, die in en door de wetenschap de leiders en de
hoeders van het lot van het Duitse volk opvoeding en tucht bijbrengt.
Dit oorspronkelijke begrip van wetenschap verplicht niet alleen tot 'zakelijkheid', maar in de eerste plaats tot wezenlijkheid en eenvoud van vragen temidden
van de historische en geestelijke wereld van het volk. Ja - z6 kan echte zakelijkheid
zich pas waarachtig funderen, dat wil zeggen haar aard en haar grenzen ontdekken.
In deze zin moet de wetenschap tot de scheppende macht van het corps van de

Duitse universiteit worden. Dit impliceert tweeÃ«rleidhet docenten- en studentencorps moeten eerst elk op hun eigen wijze worden gegrepen door de wetenschap
en er door gegrepen blijven. Tegelijkertijd moet dit begrip van wetenschap veranderend ingrijpen in de grondvormen waarbinnen docenten en studenten in gemeenschap wetenschappelijk handelen: in defaculteiten en in de vakgroepen.
De faculteit is alleen dan faculteit, wanneer ze wordt tot een in het wezenvan
haar wetenschap geworteld vermogen tot geestelijke wetgeving, om de haar bedreigende machten van het bestaan in die ene geestelijke wereld van het volk vormend binnen te laten dringen.
De vakgroep is alleen dan vakgroep, wanneer ze zich van meet af aan binnen
het bereik van deze geestelijke wetgeving plaatst en daarmee de grenzen van het
vak opheft en het muffe en onechte van de uiterlijke africhting tot beroepsmens te
hoven komt.
Zodra de faculteiten en vakgroepen de essentiÃ«len eenvoudige vragen van hun
wetenschap op gang brengen, zijn de docenten en studenten in de ban van dezelfde
laatste noodzakelijkheden en noden van het bestaan van volk en staat.
De uitbouw van het oorspronkelijke wezenvan de wetenschap verlangt echter
een zo grote mate van strengheid, verantwoordelijkheiden soeverein geduld, dat
vergeleken daarmee zoiets als het gewetensvolle naleven of de volijverige amendering van bestaande procedures nauwelijks nog enige betekenis hebben.
Waar echter de Grieken drie eeuwen nodig hadden om alleen al de vraag wat
kennis is goed van de grond te krijgen en in de juiste banen te leiden, daar kunnen
wij natuurlijk niet verwachten, dat de verheldering en ontvouwing van het wezen
van de Duitse universiteit al in het lopende of komende semester zijn beslag zal
krijgen.
Maar Ã©Ã
ding weten we natuurlijk vanuit het aldus aangeduide wezen van de
wetenschap, dat de Duitse universiteit alleen dan tot haar ware hoedanigheid en
macht komt, wanneer de drie diensten - arbeidsdienst, weerdienst en kennisdienst
- zich werkelijk samenballen tot &?n vormende kracht. Dat wil zeggen:
De wezenswil van het docentencorps moet ontwaken en zich sterken tot de
eenvoud en de volle breedte van de kennis van het wezen van de wetenschap. De
wezenswil van de studenten moet zich opwerken tot de grootst mogelijke dnidelijkheid en kennistxicht, en de 'medewetenschap' terwille van volk en staat in het
wezen van de wetenschap eisend en bepalend gestalte geven. Beide wilsuitingen
moeten zich over en weer gereed maken voor de strijd. Alle willende en denkende
vermogens, alle krachtenvan het hart en alle vaardigheden van het lichaam moeten
door strijd worden ontwikkeld, in de strijd worden vermeerderd en verbeterd, en
in de vorm van strijd behouden blijven.
Wij Kezen de bewuste strijd van de vragenden en belijden met Carl von Clausewitz: Ik bevrijd me van de lichtzinnige hoop op de reddende hand van het toeval.'
De strijdgemeenschapvan docenten en studenten zal echter alleen dan de Duitse
universiteit kunnen herscheppen tot een werkplaats van geestelijke wetgeving en
haar tot het middelpunt maken van een straffe mobilisatie voor de hoogste dienst
aan het volk in zijn staat, wanneer docenten- en studentencorps eenvoudiger,
strenger en ascetischer dan alle andere volksgenoten hun bestaan inrichten. Alle

leiding moet de volgelimgschap autonome kracht toestaan. Elk volgen houdt echter
verzet in. Deze essentiele tegenstellingvan het leiden en geleid worden mag niet
vervagen, laat staan worden uitgevlakt.
Alleen de strijd houdt de tegenstelling open en injecteert in het gehele corps die
algemene stemming, van waaruit de bepaling en handhaving van de eigen identiteit
de vastberaden zelfbezinning machtigt tot werkelijk zelfbestuur.
Willen we het wezen van de Duitse universiteit, of willen we het niet? Het ligt
in onze eigen hand, of en in hoeverre we ons voor de zelfbezinning en zelfhandhaving met hart en ziel en niet alleen terloops inzetten, of - met de bestebedoelingen - alleen oude instellingen veranderen en nieuwe toevoegen. Niemand zal ons
verhinderen dit te doen.
Maar niemand zal ons ook vragen of we willen of niet willen, wanneer de
geestelijke kracht van het avondland te kort schiet en dit in zijn voegen kraakt,
wanneer de afgeleefde schijncultuur in elkaar stort en alle krachten in verwarring
brengt en in waanzin verstikt
Of zulks geschiedt of niet hangt alleen daarvan af, of we als historisch-geestelijk volk nog steeds en weer opnieuw onszelf willen zijn - of dat we dit niet meer
willen. Ieder individu beslist daarover mee, ook dan en vooral dan, wanneer hij
deze keuze wil ontwijken.
Maar wij willen dat ons volk zijn historische opdracht vervult.
Wij willen ons zelf zijn. Want de jonge en jongste kracht van het volk, die
reeds over ons heen naar de toekomst reikt, heeft daarover reeds een beslissing

genomen.
De heerlijkheid echter en de grootsheid van dit ontwaken verstaan we pas dan
ten volle, wanneer we die brede en diepe bedachtzaamheid opbrengen, van waaruit
de oude Griekse wijsheid het woord sprak:
'Alles wat groot is staat in de stom...' (Plato, Politeiu 497 d, 9).
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