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Utrechtse School
Jan Hendrik van den Berg, geboren in 1914 te Deventer, heeft, zonder er een verklaring
voor te kunnen vinden, meermalen vastgesteld dat belangrijke gebeurtenissen hun schaduwen veertig jaar vooruit werpen; dit is blijkbaar de tijd die nodig is om hun gevolgen
te zien verschijnen. Als de wet klopt zou in onze dagen de uitwerking zichtbaar worden
van de zo genoemde "Utrechtse" fenomenologischeschool, die haar bloeiperiode onmiddellijk nade Tweede Wereldoorlog, in de jaren vijftig had.
Van den Berg is uit deze Utrechtse School voortgekomen. Hij specialiseerde zich als
neuroloog en psychiater, en promoveerde in 1946 bij H.C. Rumke in Utrecht. Niet
lang erna werd hij hoogleraar, met de leeropdracht pastorale psychologie in de theologische faculteit. In 1952 verschenen zijn eerste publicaties in boekvorm, de inaugurale
rede Psychologie en theologische anthropologie en een medisch-psychologische studie
Het dekbed, die in het Frans, Duits, Spaans, Zweeds, Deens, Fins en Japans werd vertaald.
Hoogleraar ze Leiden
In 1955 volgde Van den Bergs benoeming tot hoogleraar in de fenomenologie en conflictpsychologie te Leiden. Trouw blijvend aan de basisfilosofie van de Utrechtse
School, de fenomenologie, profileerde hij zich te Leiden met Metabletica (1956). De
auteur verstaat onder metabletica, wat woordelijk 'leer van veranderingen' betekent, onderzoek naar de grondslagen van de westerse beschaving. Zijn eerste speurtocht werd
gevolgd door een metabletisch onderzoek van Het menselijk lichaam (deel 1 1959, deel
I1 1961) en een metabletisch onderzoek naar de menselijke ziel. Leven in meervoud
(1963). Men zou metabletica het synoniem kunnen geven van historische fenomenologie of fenomenologische geschiedschrijving. Deze wordt gekenmerkt door de geesteswetenschappelijkemethode van het 'verstaan', als onderscheiden van de natuurwetenschappelijke methode van het 'verklaren'.
Daarmee behoort Van den Berg tot de traditie van de fenomenologie die, ingeluid
door Hnsseris Logische Unrersuchungen (1900), een hoofdrol speelt in het twintigsteeeuwse westerse wetenschappelijk en filosofisch bedrijf. Een traditie die ook het werk
omspant van Scheler, Heidegger, Buytendijk, Sartre, Merleau-Ponty en, zij het in kritische zin, Levinas.

Metabletica
Van den Berg maakt de fenomenologie zelf tot onderwerp van zijn metabletica of
historische fenomenologie en komt zo op eigen wijze tegemoet aan de door Husserl geformuleerde eis van de fenomenologische zelffundering. Op een manier die al aan Foucault doet denken voordat ze door Foucault bedacht was, plaatst hij de fenomenologie,
en zichzelf, in de geschiedenis van het menselijk zelf-beeld. In Het menselijk lichaam
beschrijft hij hoe het subject na Descartes zich steeds verder in een innerlijk terugtrekt
om uiteindelijk ineen te schrompelen tot de ruimte van de pijnappelklier waar het een
asiel vindt. Met Husserl en de fenomenologie wordt echter, in de herdenking van het
scholastieke begrip van de intentionaliteit van het bewustzijn, het ontstaan en de ontwikkeling van de tegenbeweging zichtbaar: "Het belangrijke is gebeurd. De pijl is
doorgetrokken. Het subject heeft de boeien geslaakt. Het ik heeft zijn schuilplaats door Descartes gereserveerd, door Sulzer voorzien van gevoelens verlaten. Het lichaam
bezit geen ik, het ik is er niet meer. Er is slechts een pijl. Beter: er is een aankomen
bij de dingen, een ginds-zijn. " (11,281-282)
Daarmee staat Husserls fenomenologie volgens Van den Berg aan het begin van een
nieuwe, twintigste-eeuwse, manier van leven. Een manier van leven die gekenmerkt is
door ginds-zijn, 'ex-sistentie', 'Da-sein' (Heidegger), 'dehors, dehors, du ciel & la tene'
(Same). De uittocht van het subject, de bevrijding is een feit. Een belangrijke stap
voorwaarts.
Toch tekenen zich hierin ook al de tekortkomingen af. Het is veelbetekenend dat
Husseri zich na de grondvesting van ons bestaan als een werelds bestaan uit de wereld,
'uit het gindse, juist bereikte ding' terug trekt. "Hij gaat op een afstand staan, doet niet
meer mee, zet de wereld tussen haakjes, waarop deze wereld hem in "no'matische" idealiteit begint te verschijnen." (II,28)
De wereld waarin het subject aankomt is, aldus Van den Berg, een onherbergzame
wereld. De (westerse) mens van de twintigste eeuw schiet, als reactie op een langdurig
asiel, in zijn reiken naar de dingen zijn doel voorbij. Het ik lost zich op in een meervoud van ieder voor zich van inhoud ontdane dingen en identiteiten. Men trekt er op uit.
Op de bromfiets, op vakantie met de tent, naar het strand, steeds verder. Aan het strand,
op de autowegen naar de zon bewijst de stuwing van grote aantallen mensen een grens,
een onverzadigbaarheid, een onbevredigbaarheid. Het subject van nu blijkt bevrijd te
zijn alleen om vogelvrij te worden. Niet meer thuis in het ik van een identiteit en niet
in staat om zich thuis te voelen in het meervoud van de onherbergzame dingen, in een
lege wereld.
En de fenomenologie verliest zich. Enerzijds in de totaliteit van een idealisme en anderzijds in de oneindigheid en het steeds weer anders-zijn van het 'plaatjesboek', het
stripverhaal der verschijnselen.
Van den Berg zelf tracht in zijnmetabletica uit deze impasse te komen door op zoek
te gaan naar nog wel betekenisvolle gegevens en voorvallen en tracht op die manier tot
een verstaan van zichzelf en de zin van de wereld en haar ontwikkelingen, haar veranderingen te komen. In zijn laatstverschenen publicatie Pest-syphilis-aids (1991) tracht hij
enkele pandemien in een dergelijk verband te plaatsen.
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Pandemieen
In Hei menselijk lichaam geeft Van den Berg een aantal natuurwetenschappelijke'verklaringen' voor het ontstaan en verdwijnen van de pest, die meer dan drie eeuwen Eumpa heeft geteisterd, maar deze verklaringen bevredigen geen van alle helemaal. Zo weten
we dat de pestbacterie door een rattenvlo wordt overgedragen, maar we weten niet waarom de pestplaag zich zo plotseling heeft verspreid en ook even plotseling weer is verdwenen. Van den Berg is niet van mening, dat het komen en gaan van de pest geen natuurwetenschappelijke oorzaak zou kunnen hebben. Hij meent alleen, dat deze (nog)
niet kon worden aangewezen. Intussen wijst hij zelf een geesteswetenschappelijkeof
metabletische oorzaak aan, die zijn waarde kan blijven behouden, ook wanneer een
natuurwetenschappelijke verklaring mocht worden gevonden. Hij 'verstaat' de pest als
een pandemie, ontstaan en weer verdwenen door een cultuurhistonsche verschuiving in
het westerse levenspatroon.
In Pest-syphilis-aids bespreekt Van den Berg opnieuw depest, ditmaal tesamen met
twee andere pandemische plagen, syfilis en aids. Pandemie wordt van epidemie en endemie onderscheiden. Een epidemie is een tijdelijke, lokale, besmettelijke ziekte, bijvoorbeeld cholera. Een endemie is een blijvende, lokale, besmettelijke ziekte, bijvoorbeeld
malaria. Een pandemie is een tijdelijke tot lang blijvende, grote delen van de wereld
omvattende, besmettelijke ziekte, zoals pest, syfilis en aids.
Hooligans
Van den Bergs metabletica van aids moet niet alleen worden gelezen met in het achterhoofd zijn al eerder genoemde metabletische studies uit de jaren vijftig en zestig, maar
ook met inachtneming van zijn metabletische boeken uit de jaren zeventig en tachtig,
vooral Hooligans (1989).
In zijn latere metabletische geschriften houdt Van den Berg zich in toenemende mate
met de moderne tijd bezig, met name met de achttiende, negentiende en twintigste
eeuw, en af en toe ook de eenentwintigste eeuw, waarom het hem eigenlijk allemaal te
doen is. Hij bespreekt menige revolutie en oorlog uit het recente verleden. Vooral de
Krimoorlog (1853-1856) heeft zijn belangstelling, omdat deze door toedoen van de
schurk ('hooligan') Napoleon III anarchie bracht in het 'concert' van Europese staten,
waarin men streefde naar een schikking der volkeren volgens beginselen van taal, geloof, ras en cultuur.
Van den Berg analyseert het ontstaan van het militarisme, industrialisme, nationalisme, kolonialisme en imperialisme in de achttiende en negentiende eeuw. De westerse
mensheid begon in zichzelf te vertrouwen en geloofde in 'vooruitgang' langs een immer
progressieve lijn naar een heilstaat. Maar omstreeks 1900 gaat het geloof in 'vooruitgang' verloren.
Van den Berg heeft zijn metabletische opvattingen over aids aanvankelijk in een
hoofdstuk van Hooligans willen uiteenzetten. Hij zag ervan af, omdat men in onze politiek verziekte atmosfeer over dit onderwerp niet oprecht zou kunnen spreken, laat
staan schrijven. Nu is het hoofdstuk over aids als afzonderlijkepublicatie gelukkig dan
toch verschenen.

Aids
De grootste groepen slachtoffers van aids zijn mannelijke homoseksuelen, verslaafden
en zwarten. De jongste, kleine groep van niet-zwarte. heteroseksuele aidslijders, die
misschien zelfs niet meer groeit, wordt door Van den Berg niet besproken, evenmin als
de mannelijke homoseksuelen en de verslaafden. Hij richt zijn metabletische blik vooral
naar tragisch Afrika in relatie tot het Westen, op het gevaar af voor een racist te worden
versleten. Aids heeft een sociaal stigma, vooral vanwege de betrokkenheid van de zwarte
mens.
De plaag aids, die als een pandemie nu elk volk bedreigt, kwam uit zwart Afrika,
waar de ziekte, niemand weet hoe lang, noch met welke virulentie, endemisch is geweest In de Centraal-Afrikaanse landen Za-&, Burundi, Rwanda, Uganda, Tanzania,
Kenya was aids al jaren inheems bekend als 'slim-disease'. Vermoed wordt dat aids er
werd overgenomen van een apensoort. Volgens een wellicht overdreven verwachting zal
Centraal Afrika de komende eeuwwisseling voor een groot deel zijn ontvolkt.
Nadat HaÃ¯tiaansarbeiders tussen 1960 en 1970 in Centraal Afrika gewerkt hadden,
brachten zij op hun thuisreis aids mee naar Haiti. Het staat vast, dat vanuit Haiti de
ziekte naar de Verenigde Staten kwam. HaÃ¯twas gewild als seks-vakantieoord voor
Amerikaanse homoseksuelen.
Ontwikkelingshulp
Er bestaat een opmerkelijk verschil tussen de getroffenen door aids in Afrika en die in
de westerse wereld. In het Westen zijn aidslijders, afgezien van drugsverslaafden, overwegend homoseksuele mannen. in Afrika zijn beide geslachten, heteroseksuele mannen
en vrouwen, in gelijke mate getroffen.
Langs de routes met vrachtwagenverkeer tussen de staten van Centraal Afrika wonen
prostituÃ©esDoor geen kenner van Afrika wordt ontkend, dat aids langs de autowegen
van het vrachtverkeer wordt verspreid. Vrachtwagenchauffeurs spelen een belangrijke rol
in de verspreiding van het dodelijke virus in Afrika. Zij vervoeren, vooral ook, onhvÃ-k
kelingshulp.
De ontwikkelingshulp is ongewild mede verantwoordelijk aan de verspreiding van
aids. Westerse goederen worden in grote hoeveelheden in de havenplaatsen van Afrika
gelost, waarna de goederen per vrachtwagen naar het binnenland worden vervoerd.
Van den Berg benut enkele kaarten van Keith Edelston, Countdown to Doomsday
(Johannesburg 1988). De eerste kaart toont de verbindingswegen voor het vrachtwagenvervoer in Afrika. De tweede kaart laat zien, hoe aids naar statistische verwachtingen
langs deze wegen zal worden verspreid. De tweede kaart laat ook zien, hoezeer de Republiek van Zuid-Afrika, vergeleken bij de rest van Afrika bezuiden de Sahara, van aids
gespaard is gebleven. Dit komt door de westerse boycot, die uitsluiting van handelsverkeer langs de Noord-Zuid-route met zich meebrengt.
Aids heet in Afrika al 'autoweg-ziekte'. De betiteling 'ontwikkelingshulp-ziekte'
klinkt kwaadaardig, maar is wel juist, meent Van den Berg. Ontwikkelingshulp is een
vorm van omgekeerd racisme, wanneer het geen volken die door een natuurramp of oorlog tijdelijk uit hun goede doen zijn geraakt, helpt. Van den Berg wijst naar Japan, dat

het zonder ontwikkelingshulp kan stellen. Het is niet onmogelijk, dat China Japan
hierin zal volgen.
Metabletica van aids
Van den Berg meent niet, dat ontwikkelingshulp een 'oorzaak' is, waarvan aids een 'gevolg' zon zijn. Aids en ontwikkelingshulp komen samen uit dezelfde metabletische oorzaak voort: het cultuurhistorisch levenspatroon van de westerse beschaving.
'Hooligans' zijn dan ook niet de ongelukkigen, die aan aids lijden. Het zijn evenmin
zachtmoedigen, die in goed vertrouwen zoiets als ontwikkelingshulp steunen. 'Hooligans' zijn de politieke erfgenamen van het negentiende-eeuwse anarchisme, waaraan alle
hedendaagse politieke partijen, misschien met uitzondering van de groenen, zich schuldig maken.
Onze twintigste eenw is, voor Van den Berg, zowel de eenw van 'leven in meervoud'
als de eenw van de 'wegwerpmensen'. In het 'leven in meervoud' verschijnt het consnmentisme van de onvervulbare existentie die geen vrede vinden kan bij betekenisloze,
lege, onherbergzame dingen maar waarnaar het uitgedreven wordt als reactie op een al te
lange opsluiting. Het resultaat is een identiteitsloze, innerlijk verdeelde, eenzame massa die de dingen op een verbijsterende schaal gebruikt en wegwerpt. Naast dit beeld van
anonimiteit en zinloosheid kan het beeld van de thuisloze en zwervende mens en ook
het beeld van de 'wegwerpmens' niet meer verbazen. Wat kan ons eigenlijk nog wel verbazen? De massa's doden zouden tot ontzetting voeren als wij onze maatschappelijke en
politieke instelling zouden willen corrigeren, maar dat wil de twintigste-eeuwer niet.
Net zo min als hij een uitweg heeft weten te vinden uit de door een eenzijdig natuurwetenschappelijke optiek, en hybris, opgeroepen kilheid van de wereld. Een optiek en hybris die uiteindelijk ook het fenomenologische project, en Van den Bergs metabletische
project, naar de marge van de wetenschappen heeft gedrukt. Daar wachten ze, wellicht
totdat ze, tegelijk met de wil om onze maatschappelijk en politieke instelling te comgeren, tot een historische en metabletische noodzaak worden. Zoals gezegd, de twintigste-eeuwer wil dat niet. Dit lijkt Van den Berg een taak,misschien de belangrijkste taak
voor de komende eeuw.
Wie niet zolang wil wachten is met het werk van Van den Berg een indrukwekkende
en stimulerende visie op de westerse mens en zijn beschaving gegeven. Een visie gedragen door een methode die, geworteld als zij is in de traditie van de fenomenologie en
met de daaruit voortvloeiende aandacht voor het beeld en de zin van het beeld de boeken van Van den Berg blinken uit door de gebruikte afbeeldingen - een alleszins overtuigend alternatief biedt voor wat zich op dit gebied in de wetenschappelijke hoofdstroom
afspeelt. Een alternatief dat zich ook nog eens niet beschouwt als alleenzaligmakend
maar als een noodzakelijke aanvulling.
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