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1. INLEIDING 

Onze historische voorstellingen nemen volgens Huizinga altijd 
hun vorm aan door contrastwerkingen. Dit kan synchronisch zijn: 
Luther wordt begrijpelijk door Erasmus, Rembrandt door Rubens. 
Het kan ook op diachronische wijze gebeuren: het middeleeuwse 
Europa in tegenstelling tot de moderne V crenigde Staten van 
Amerika J . 

Hebben we nu ook met zulk een contrastwerking te maken als 
we de begrippen traditie en transformatie gebruiken 1 Op deze 
vraag kunnen we al terstond zeggen, dat dit zeker het geval zou 
zijn indien we transformatie geheel zouden onderbrengen bij het be
grip modern in tegenstelling tot traditioneel. De oppositie van 
traditionele en moderne samenleving is in de sociale wetenschappen 
een zeer bekende in het contrasterend denken over de huidige 
wereld en haar geschiedenis. Lange tijd gaf men daarbij de voor
stelling van het moderne Europa tegenover de traditionele buiten
europese wereld of van het moderne westen tegenover de tradi
tionele niet-westerse landen . Tegenwoordig spreken we echter in 
de comparatieve bestudering van de wereld der laatste eeuwen 
niet meer over modern en traditioneel als tegengestelde polen, die 
resp. in de westerse en niet-westerse wereld zouden liggen. Deze 
tegenstelling van modern en traditioneel is losgekomen van de 
geografische situering, zodat het even zinvol kan zijn een tegen
stelling te maken tussen een modern en traditioneel China als 
tussen een modern en traditioneel Engeland. 

Als kenmerkend voor de traditionele samenleving beschouwt men 
gewoonlijk de macht en het gezag van de traditie, die van geslacht 
tot geslacht een levenswijze en levensbeschouwing overdraagt 
welke niet naar de mode van de tijd telkens van vorm en inhoud 
wisselt. In de traditionele samenleving heeft de traditie een nor
matief karakter en haar effectiviteit zou gericht zijn op continuïteit 
en duurzaamheid. Daarentegen geldt dan voor de moderne samen
leving niet de continuïteit, maar juist de omzetting van het mense
lijk bestaan als kenmerkend. Voor deze omzetting wordt de laatste 
tijd vaak de term transformatie gebruikt. Als een dorp in het Zuid
zeegebied het moderniseringsproces ondergaat, wordt een cultuur
antropologische beschrijving daarvan gepubliceerd onder de titel 
Transformation Scene. De term transformatie wordt ook toegepast 
op de modernisering van Europa. In zijn boek "The World we have 

1 G. W. Lochcr, Huizinga en de culturele antI'opologie, Bijdragen tot de 
Taal·, Land- en Volkenkunde, Kon. Instituut voor Taal-, Land- en Volken. 
kunde (BKITLV), dl. 114, 1958, p. 170-191, ihb . p. 181-182. 
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4 TRANSFORMATIE EN TRADITIE 

lost", dat over het traditionele en moderne Engeland handelt, 
noemt de historicus Peter Laslett het hoofdstuk over Engeland aan 
het begin van de twintigste eeuw : Mter the Transformation. 
De socioloog Eisenstadt gebruikt de term eveneens in zijn verge
lijkende studies over het moderniseringsproces van de wereld. De 
econoom Kenneth Boulding bedoelt hetzelfde met de term "transi
tion" , wanneer hij de twintigste eeuw karakteriseert als de periode 
van The Great Transition in zijn boek The Meaning of the Twen
tieth Century 2. 

De traditionele samenleving zou dus de nadruk leggen op traditie 
als continuïteit van het menselijk bestaan, de moderne samenleving 
op transformatie als ingrijpende omzetting van het menselijk be
staan. Gewoonlijk zet men daarbij tevens uiteen, dat de continuïteit 
geschiedt vanuit een normatief verleden, waarmee de traditionele 
samenleving zich tevens legitimeert, terwijl de moderne samen
leving de transformatie van het menselijk bestaan positief aan
vaardt en zich vooral op de toekomst richt. Uit zulk een globale 
contrastering komt tevens de tegenstelling naar voren van enerzijds 
een statisch onveranderlijke samenleving en anderzijds een dyna
misch veranderende samenleving. 

Deze zeer in het algemeen weergegeven opvattingen over de 
tegenstellingen van de traditionele en moderne samenleving be
vatten ongetwijfeld veel waars. Maar bij nadere beschouwing stellen 
zij diverse kwesties aan de orde, waaruit blijkt dat we met een veel 
ingewikkelder problematiek te doen hebben dan in eerste instantie 
het geval schijnt te zijn. Eén kwestie werd al even aangeroerd door 
de formulering: wanneer men transformatie geheel zou onderbren
gen bij het begrip modern. Een andere kwestie is geïmpliceerd in de 
term "het verleden", waarbij de vraag zich voordoet in hoeverre 
we in de traditionele samenleving te maken hebben met een onge
wijzigd verleden, resp. met een al of niet ongewijzigde voorstelling 
van het verleden . En een derde kwestie , die we eerst willen bezien , 
bestaat uit de vraag in hoeverre de voorstelling van een normatief 
verleden eventueel als kritische maatstaf gebruikt kan worden ter 
bevordering van de verandering van een contemporaine toestand. 

2. TRANSFORMATIE ALS ONDERDEEL VAN TRADITIE 

Verscheidene schrijvers over de modernisering van de wereld 

2 lan Hogbin, Transformation Scene. The Changing Culture of a New 
Guinea Village. The International Library of Sociology and Social Recon
struction. London , 1951. P et er Laslett, The World we have lost, London, 
1965, University Paperbacks, 1968. S. N. Eisenstadt, Modernization: Protest 
and Change, Modernization of Traditional Societies Series, Prentice-Hall, 
1966, Index s.v. Transformation. K enneth E. Boulding, The Meaning of the 
Twentieth Century, The Great Transition. London, 1964. 
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TRANSFORMATIE EN TRADITIE 5 

hebben er uitdrukkelijk op gewezen, dat het proces van transfor
matie van de menselijke samenleving in de moderne tijd zonder 
twijfel een eigen specifiek karakter bezit maar toch tevens als een 
voorzetting beschouwd dient te worden van andere zeer ingrijpende 
transformaties of innovaties, die in het verleden hebben plaats 
gevonden 3. Op technologisch gebied rekenen ze hiertoe bij uitstek 
de overgang van het voedselverzamelen naar de voedselproductie 
in landbouw en veeteelt met het daardoor mogelijk worden van het 
ontstaan van grote samenlevingsverbanden met stedelijke centra. 

Steeds meer wordt de laatste jaren ook weer de aandacht geves
tigd op de grote transformatie aan het begin van het menselijk 
bestaan, toen de mens een aparte plaats onder de levende wezens 
ging innemen als gebruiker van werktuigen en van vuur en van een 
zeer specifiek communicatie-middel, de menselijke taal. Kortom 
toen hij niet alleen deel uitmaakte van de orde van de natuur 
maar tegelijk van de orde der cultuur. Beide genoemde transforma
ties betreffen de verhouding van cultuur en natuur, die in de loop 
van de honderdduizenden jaren van het bestaan van de mens van 
zulk een fundamentele betekenis is geweest. Wanneer men traditie 
gebruikt in uitgebreide zin, zoals dat wel gedaan wordt door sociolo
gen en antropologen ten aanzien van de overdracht in het algemeen 
van leefwijze en levensbeschouwing 4, dan maken deze transfor
maties in het verleden van de mensheid in feite deel uit van de 
traditie in later tijd. Een andere kwestie is of men in de symbolische 
overdracht van de traditie door mondelinge of schriftelijke overle
vering, door cultus, riten en tekens, oudtijds blijk gaf zich bewust 
te zijn van de grote betekenis van deze transformaties voor de 
leefwijze van de mens. 

Wat de landbouw en veeteelt betreft, bestaat hieromtrent geen 
twijfel. Deze transformatie werd soms zo essentieel geacht, dat de 

3 c. E . Black, The Dynamics of Modernization, A study in comparative 
history, 1966, Harper Torchbooks 1967, ch. 1 Modernization p . 1 vvo - Cyril 
Black was ook de redacteur van het in 1960 verschenen boek: Transformation 
of Russian Society: Aspects of Social Change Since 1861, Harvard U niver
sity Press. - Zie voorts het onder redactie van Ralph Linton vel'SChenAn boek 
The Science of Man in the World Crisis, Columbia University Press, 1945, 
waarin Linton reeds in die tijd wees op de opeenvolging van transformaties 
(door hem mutaties genoemd) in de bijdrage v!tn zijn hand Present World 
Conditions in Cultural Perspective. 

4 B.v. Tradition : A social situation-process in which elements of the 
cultllral heritage are transmitted from generation to generation by contacts 
of continuity. Dictionary of Sociology, Edited by Henry Pratt Fairchild, 
1955 Edition. In het Drempelwoordenregister , samengesteld door J. A. A. 
van Doorn, dl. III van het Sociale Leven in al zijn facetten (onder redactie 
van Groenman, Heere en Vercruysse, Assen, 1959) kol. 1505: Traditie: van 
generatie op generatie ovcrgeleverd cultureel erfgoed: (I) ruim begrip: alle 
overgeleverde cultuur; .... 
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6 TRANSFORMATIE EN TRADITIE 

traditie in de weergave van het verleden de hele voorafgaande 
periode van het voedselverzamelen kan weglaten. Zo begint b.v. het 
boek Genesis bij een mensheid, die terstond reeds bekend is met 
landbouw en veeteelt. De omzetting van het eigen leven tengevolge 
van de transformatie van het bestaan van andere levende wezens 
in de natuur heeft een zeer diepe indruk op de mens gemaakt. In 
de cultus, symbolen en mythen van vele volken vinden we hiervan de 
weerslag. 

Dat zowel voedselverzamelende als voedselproducerende volken 
zich vaak bewust zijn geweest van een andere transformatie van 
natuur in cultuur dan door de domesticatie van dieren en gewassen, 
blijkt uit de mythische overleveringen over een figuur aan het begin 
van de menswording aan wie de mensen de belangrijke cultuur
elementen, met name ook het vuur, te danken zouden hebben. In de 
antropologische literatuur wordt deze figuur gewoonlijk met de term 
"cultuurheros" aangeduid 5. 

Dat echter bij vele z.g. primitieve volken de transformatie van 
natuur in cultuur zulk een centrale rol zou spelen in hun mythologie 
en de zin zou uitmaken van talrijke gestalten en gebeurteniBBen 
in de mythe, dat weten we pas goed sinds Lévi-Strauss in de laatste 
jaren zijn omvangrijke reeks "Mythologiques" is gaan publiceren. 
Daarin toonde hij aan hoe deze transformatie als een van de be
langrijkste factoren fungeert in de logische opbouw van de mytho
logie van de door hem bestudeerde volken. De tegenstelling van 
natuur en door menselijke ingreep getransformeerde natuur komt 
duidelijk tot uitdrukking in de titel van een der bekendste boeken 
uit deze reeks Le Cru et Ie Cuit 6. Zoals alle levende wezens in de 
natuur heeft de mens voedsel nodig. Een groot deel van zijn voedsel 
neemt hij echter niet tot zich als deel uitmakend van de natuur maar 
van de cultuur. Dat wil zeggen, dat hij dit uit de natuur verkregen 
voedsel pas consumeert na transformatie, in het bijzonder door 
bewerking via het vuur. Van dit soort transformaties van natuur 
in cultuur blijken vele mythen rekenschap af te leggen. Zij doen 
dit in een referentiekader, dat voor de eigen samenleving veelal 
duidelijk was, maar door ons pas kan worden begrepen na een syste
matisch -wetenschappelijke decodering. 

~ Zie o .a. J. P. B. de Josselin de Jong, De oorsprong van den goddelijken 
bedrieger, MKAW, afd. L. dl. 68, serie B, 1929, p. 7 en p . 14. Op p. 14 schrijft 
hij op grond van de Noord-Amerikaanse gegevens : Altijd weer herkennen wij 
den goddelijken menschenvriend, den "transformer", die de laatste hand 
heeft gelegd aan de schepping, speciaal ten bate van den mensch .... Zie ook 
G. W. Locher, The Serpent in Kwakiutl Religion, Leiden, 1932, p. 59 over 
de cultuurheros Qaneqelaku als "transformer". 

e Claude Lévi-Strauss, Mythologiques I, Le Cru et Ie Cuit, Parijs, 1964. 
Index Général, s.v. Culture, nature (opposition). 
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TRANSFORMATIE EN TRADITIE 7 

We zien dus hoe van oudsher transformaties van het bestaan 
deel uitmaken van de traditie van de mensheid. Niet alleen in feite, 
maar ook in de zich daarvan bewuste overlevering van het verleden. 

Hetzelfde geldt voor de revoluties, indien wij deze term in de 
oude betekenis opvatten 7. De traditie kent niet alleen omzettingen, 
maar ook omwentelingen, die voor het bestaan van de menselijke 
samenleving essentiëel zijn. Deze omwentelingen behoren tot de 
cosmologische orde, waarmee de samenleving der mensen dikwijls 
ten nauwste verbonden wordt geacht. De wisselingen van de sei
zoenen, de komst, het verdwijnen en dc terugkeer van dieren en 
planten, van zon, maan en sterren, hebben ten zeerste de aandacht 
van de mensen getrokken. Deze omwentelingen werden niet als 
volkomen zeker beschouwd waarmee niets mis zou kunnen gaan. 
Zoals de "rites de passage" de kritieke overgangen van de stadia 
van het menselijk leven begeleidden, zo geschiedde dit vaak in de 
cultus met de kritieke fazen van de omwentelingen van natuur en 
cosmos. Tot welk een hoogte daarbij de kennis van de cosmos kon 
stijgen, bewijzen de resultaten op astronomisch gebied van de 
Maya-priesters bij hun pogen om volgens hen gevaarlijke constel
laties en combinaties van tijdsorden tijdig te onderkennen en te 
interpreteren van overeenkomende situaties in het verleden uit 
teneinde zo nodig en indien mogelijk door rituele handelingen cata
strofale gevolgen te voorkomen 8. 

De normale wisselingen van opgang, neergang en terugkeer in 
natuur en cos mos konden bij een zekere identificatie van samen
leving en cosmos ertoe leiden, dat de ondergang van een gevestigde 
orde op sociaal-politiek gebied slechts als een tijdelijke faze be
schouwd werd in een omwenteling, die op den duur een terugkeer 
inhield naar een vroegere toestand. Ook in de europese geschiedenis 
treffen we de opvatting aan van omwentelingen als terugkeer naar 
oorsprongen en vroegere posities. Niet een breuk met het verleden 
maar een herstel van het verleden of van een geproclameerd ver
leden stelden vele bewegingen zich ten doel, die voorafgaan aan de 
Franse Revolutie 9. 

3. WIJZIGING EN OMZETTING VAN HET NORMATIEVE VERLEDEN 

We moeten bij de beoordeling van het al of niet continu karakter 
van de traditionele samenlevingen terdege rekening houden met 

7 J. Verkuyl en H. G. Schulte Nordholt, Vemntwoorde R evolutie, 
Kampen, 1968, p. 79. 

8 J. Eric S. Thompson, The Rise and Fall of Maya Civilization, Univer
sity of Okiahorna Press, 1956, p. 144 vv o 

9 A .. J. C. Rüter, Verleden en toekomst als bron van politieke inspiratie, 
Oratie. Haarlom, 1946, p. 24. 

229 



8 TRANSFORMATIE EN TRADITIE 

het feit, dat in vroegere tijden op grote schaal de officiële traditie 
gewijzigd werd of op een andere wijze werd geïnterpreteerd om een 
nieuwe situatie te legitimeren of het tot stand komen ervan te 
ondersteunen. Wanneer de regel geldt, dat een legitimatie van een 
gebeuren dient te geschieden van een normatief verleden uit dan 
kan dit plaats vinden door de voorstelling van het normatief ver
leden te reïnterpreteren, te wijzigen of door een nieuw normatief 
verleden te vervangen. 

Voor vele volken, of het nu tribale samenlevingen zijn of grote 
historische rijken, geldt ten aanzien van de traditie dat een van de 
voornaamste functies ervan was een vroeger verleden te doen ver
geten. Dit doen vergeten van het verleden gebeurde o.a. wanneer 
centrale rollen in de samenlevingen vervuld werden door nieuw 
opgekomen geslachten en groepen. In bijzondere mate treffen we het 
doen vergeten van het verleden aan in de voorstellingen over de 
ethnogenese van grotere volken, die in feite uit groepen van sterk 
heterogene afkomst ontstonden. In de vorige eeuw schreef Ernest 
Renan : " ... .l'essence d'une nation est que tous les individus 
aient beaucoup de choses en commun, et aussi que tous aient oublié 
bien des choses" 10. 

Uit onze eigen vaderlandse geschiedenis kennen wij de wijziging 
van de traditie over de politieke souvereiniteit in de zeventiende 
eeuw. Toen het gold de zelfstandigheid van de Republiek te accentue
ren tegenover de grote mogendheden, werkte Hugo de Groot dc 
stelling uit, die reeds eerder ten onrechte was verkondigd, dat de 
Staten van Holland al sedert 800 de souvereiniteit zouden hebben 
bezeten en deze slechts aan de graven zouden hebben gedelegeerd. 
Daarna repeteerden de historici deze stelling tot in het oneindige, 
onder streng toezicht van de Staten: "geen voorstelling mocht uit 
de bronnen rijzen, die de aloude oorsprong van de Staten wraken 
kon". Aldus Rüter in zijn voor ons onderwerp zo belangrijke oratie 
van 1946 over Verleden en Toekomst als bron van politieke inspira
tie 11 . 

De aanpassing van de voorstelling van het verleden aan het heden 
zonder de vorm van de normatieve traditie prijs te geven, treffen we 
tegenwoordig nog in vele delen van de wereld aan, zowel in de tribale 
samenlevingen als in de grotere rijken. Bij de Mimika in het Zuiden 
van het eiland Nieuw Guinea werd na de oorlog waargenomen hoe de 
voorstellingen van de normatieve oertijd talrijke wijzigingen 

10 W. E. Mühlmann, Ethnologie als soziologische Theorie der intereth
nischen Systerne, Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 
8 Jahrgang, 1956, p . 195. - Ernest Renan, Qu'est ce qu'une nation ?, Dis· 
cours et Conférences Paris, 1887, p . 286. 

11 Rüter, o.c. p. 7-8. 

230 



TRANSFORMATIE EN TRADITIE 9 

ondergingen om in overeenstemming te blijven met de moderne 
ontwikkelingen. Prauwen veranderden in motorboten en deze weer 
in vliegtuigen als verkeersmiddel in de voor altijd geldende norma
tieve periode 12. P. E. de Josselin de Jong heeft beschreven hoe in 
het Malaya van na de Tweede Wereldoorlog het oude epos Hikayat 
Hang Tuah, dat als rijksmythe fungeerde, gereïnterpreteerd werd, 
zodat niet meer de gezagsgetrouwe centrale figuur van de mythe, 
maar juist diens tegenspeler in brede kring tot de hoofdfiguur werd 
gemaakt en gewaardeerd, omdat deze als het symbool gezien werd 
van het, om welke reden dan ook, niet meer gehoorzamen aan de 
waarden van de oude gevestigde orde 13. 

Een van de grootste verschuivingen in de hedendaagse tijd is 
wel geweest de vervanging van het confucianistisch verleden van 
China door een marxistische geschiedenis van dit grote rijk. Het 
ene normatieve verleden werd vervangen door een ander normatief 
verleden in een geschiedenis van een universalistisch karakter. 
Maar in het eerste geval hebben we te doen met een verleden in een 
statische interpretatie, in het tweede geval in een procesmatige 
opvatting. Een statische beoordeling van de geschiedenis behoeft 
echter geen bevestiging van de bestaande contemporaine orde te 
betekenen. 

4. DE OUDE TRADITIE ALS INNOVATOR 

Daarmee komen we bij de derde kwestie uit de Inleiding, de vraag 
in hoeverre de voorstelling van een normatief verleden eventueel 
als kritische maatstaf gebruikt kan worden ter bevordering van 
verandering van een contemporaine toestand. 

De Sinoloog Levenson heeft dit onderwerp in zijn met Schurmann 
geschreven boek China: An Interpretive History, From the Be
ginnings to the Fall of Han, op treffende wijze aangeduid door een 
paragraaf over de kritische functie van de oude Chinese traditie 
de titel te geven van "The Traditionalist as an Innovator". Zijn 
uiteenzetting heeft speciaal betrekking op het oude China maar de 
strekking ervan is veel wijder 14. 

12 G. W. Locher, Myth in achallging world, BKITLV, dl. 112, 1956, 
p. 179-180. 

13 P. E. de Josselin de Jong, The Rifle and Fall of a National Hero, 
.Journal of the Malaysian Branch, Royal Asiatic Society, Vol. XXXVIII, 
1965, p. 140-155, ihb. p . 153. - Op wijzigingen in de interpretatie van 
het verleden in het oude Java heeft C. C. Berg in vele publicaties gewezen. 
Zie ook zijn bijdrage Javanese historiography - A synopsis of its evolution, 
in: Historians of South East Asia, Edited by D . G. E. Hall, London, 
1961, p. 13-23. 

14 Joseph R. Levenson and Franz Schurmann, China: An Interpretive 
History, From the Beginnings to the Fa.ll of Han, University of California 
Preas, 1969, p. 46 vvo ihb. p. 48. 
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10 TRANSFORMATIE EN TRADITIE 

Hij wijst er op, dat de normatieve Confucianistische beschouwing 
van het gebeuren niet uitgaat van het begrip proces, maar van het 
begrip stasis. De geschiedbeschouwing, die zulk een belangrijke 
plaats in het Chinese denken inneemt, was dan ook statisch van 
karakter. Uit het verleden is een norm overgeleverd, de Tao, die 
als criterium fungeert voor de beoordeling van wat er gebeurd is 
en gebeurt. Want deze norm houdt in wat er had moeten gebeuren 
en wat er dient te geschieden. Vandaar dat deze traditie een zeer 
kritische functie kan vervullen ten aanzien van de bestaande situa
tie en gebruikt kan worden om een streven naar verandering ervan 
te wettigen en te bevorderen. 

De wijdere strekking van Levinsons betoog blijkt uit het feit, dat 
bij talrijke volken de normatieve traditie wel met een verleden ver
bonden is maar niet in procesmatige zin. Het is de voorstelling van 
een bepaald verleden, van een normatieve tijd, die als criterium 
fungeert ten aanzien van de eigenlijke bestemming van de mens. Van 
zulk een traditie uit kan dan worden vastgesteld, dat de ontwik~e
ling in de tijd verkeerd is geweest en een radicale omwenteling 
eventueel noodzakelijk is om terug te keren tot de verwerkelijking 
van het oorspronkelijke doel. We hebben hier dus niet te doen 
met een omwenteling die van de traditie zelf deel uitmaakt. De 
oude traditie gaat hier optreden als factor tot verandering van de 
situatie. Omdat de kritische beoordeling van die situatie, van de 
normatieve traditie uit, een appèl meebrengt tot terugkeer naar 
oorspronkelijke bestemmingen. Zulk een appèl van terugkeer tot 
oorsprongen kunnen we waarnemen bij bewegingen als reformatie 
en renaissance. In velerlei vorm van primitivisme treffen we een 
normatieve hantering aan van de traditie van de oertijd van de mens, 
waarbij de vraag gesteld wordt wat de legitimatie is van de latere 
ontwikkeling als afwijking, resp. omkering, van de verhoudingen in 
die oertijd 15. 

In de marxistische beschouwing van de geschiedenis is de grote 
transformatie van de menselijke samenlevingen gelegen in de ver
vanging van de klassenloze maatschappij door de klassenmaatschap
pij waarvan de staat en de klassenstrijd de karakteristieke uitdruk
kingsvormen zijn. Het doel van de geschiedenis is de opheffing 
van de klassenstrijdmaatschappij, zodat de mens zijn oorspronke
lijke bestemming kan bereiken. Maar het is een combinatie van de 
primitivistische beschouwing over oercommunisme en eindcom
munisme met de opvatting van de geschiedenis der klassenmaat-

16 Over het primitivisme o.a. Arthur o. Lovejoy in zijn, tesamen met 
George Boas, gepubliceerd boek Primitivism and Related Ideas in Antiquity. 
Baltimore, 1935. Zie ook The Encyclopedia of Philosophy, Paul Edwards 
Editor in Chief, Vol. V, 1967, (s.v. A. O. Lovejoy), p . 96. 
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schappijen als een progressief proces, dat eindigt in een opheffing 
van de klassenmaatschappij tot de klassenloze samenleving op een 
hoger niveau. 

5. TRANSFORMATIE IN DE MODERNE TIJD 

Evenals de beide reeds genoemde transformaties betreft de trans
formatie van de moderne tijd vooral de verhouding van cultuur 
en natuur. De hominisatie stelde de mens als cultuurdrager in een 
aparte positie onder de levende wezens met het gebruik van werk
tuigen en vuur en van een zeer specifiek symbolensysteem als 
communicatiemiddel, de menselijke taal. De tweede grote trans
formatie in de relatie van mens en natuur was de domesticatie van 
dieren en planten met vooral de overgang van voedselverzamelen 
tot voedselproductie in veeteelt en landbouw. De derde transfor
matie van de relatie van cultuur en natuur betekent een veel verder 
gaande ingreep in de natuur. Deze geschiedt met name via de 
toepassing van de natuurwetenschappen. Als gevolg daarvan ont
stond een diepgaand transformatieproces van de cultuur, dat nog 
lang zich zal blijven ontwikkelen en verbreiden, zoals het er thans 
uitziet. Wanneer men in dit verband spreekt van een revolutie, 
een omwenteling, van het menselijke bestaan, is het geen revolutie 
in de zin van een terugkeer tot een oorspronkelijke of reeds vroeger 
ingenomen toestand. Het is een transformatie op grond van een 
nieuwe kennis, die in het verleden niet aanwezig was en tot deze 
tijd behoort. De kennis van de hominisatie, het gebruik van werk
tuigen, vuur en menselijke taal, was algemeen goed van de samen
leving. Via de taal en de samenleving werd deze kennis en kundig
heid overgedragen van de oudere op de jongere generatie. Toch 
ontwikkelde zich op de basis van deze algemene cultuur een differen
tiatie en specialisatie in de tribale samenleving. Verschillen in rang 
en stand traden op, die een sociaal-erfelijk karakter kregen of be
hoorden bij het voor de betrokken cultuur typische onderscheid in 
de positie van ouden en jongen, mannen en vrouwen. Specifieke 
kennis van omringende natuur was meermalen het bezit van aparte 
groepen, die een bijzondere positie innamen in prestige en macht. 
We weten van Australische stammen, dat vele essentiële gegevens 
over het milieu - zoals de plaats van bronnen, indicaties voor het 
voorspellen van het weer en de gewoonten van dieren en planten -
behandeld werden als een esoterische vorm van kennis, die alleen 
maar bekend was aan een hele kleine kring van oude mannen wier 
geheimen stukje bij beetje werden doorgegeven aan jongere leden 
van de stam in de loop van een lange reeks initiaties 16. 

16 De antropoloog Edmund Leach wijst hierop in zijn : Uit de hand gelopell 
wereld, Ned. Vert. van: A Runaway World? Groningen, 1969, p. 68. 
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De landbouw en veeteelt - die evenals de kennis en kunde van de 
eerste transformatie veelal in de traditie golden als gave van hogere 
machten aan de mens - werden op den duur meestal gemeengoed 
van de betrokken samenlevingen. De uitoefening van landbouw en 
veeteelt op zichzelf verbreidde zich . Maar met het bezit van de 
grond, landbouwwerktuigen en van het vee was het anders gesteld, 
zoals dit ook het geval was met de kennis die aan gespecialiseerde 
vormen van landbouw en veeteelt ten grondslag werd gelegd. Met 
name betreft dit o.a. de grote irrigatiewerken ten behoeve van de 
landbouw. 

Het is de transformatie van de voedselvoorziening geweest, die 
het een minderheid van de leden der betrokken samenleving moge
lijk heeft gemaakt voor de volle tijd beroepsrollen te vervullen, die 
niet met de directe voedselvoorziening te maken hadden. Deze 
mensen kregen hun tijd vrij voor gespecialiseerde werkzaamheden 
waarvan de meeste als van hoger orde werden beschouwd dan die 
der vooral lichamelijke arbeidsuitoefening. Die aparte rollen be
troffen gebieden als handel en nijverheid, staat en bestuur, politie 
en krijgsmacht, recht, religie, wetenschap, kunst, en in het algemeen 
de kennis van het schrift. Zij, die deze rollen uitoefenden, woonden 
gewoonlijk in de stedelijke centra. Tot voor enkele eeuwen maakten 
ze hoogstens een vijfde tot een kwart van de bevolking van een 
land uit. In 1688 woonde in Engeland nog ruim 74 % van de be
bevolking in kleine dorpen en gehuchten 17. 

De cumulatie van de kennis in vele van deze rollen geschiedde in 
het bijzonder via het schrift, waarvan tot voor korte tijd gewoonlijk 
slechts een betrekkelijk kleine groep in de betrokken samenlevingen 
op de hoogte was. Onder schrift wordt hier ook met name het ge
tallenschrift verstaan, dat b.v. in de cultuur van de Maya Indianen 
een centrale plaats innam in de astronomische studiën van de 
priesters der tempelcomplexen. 

Naast de tempelcomplexen en de grote kloostergemeenschappen, 
zoals in de christelijke en buddhistische samenlevingen, zijn het de 
steden waarin we studiën van velerlei aard beoefend vinden. Be
paalde steden ontwikkelden zich zelfs tot typisch intellectuele 
centra, hetzij als hoofdfunctie hetzij als een zeer belangrijke functie 
naast andere. 

Het is in deze intellectuele centra dat er een kennis wordt ont
ontwikkeld van natuur en mens, waarvan de toepassing een trans
formatie gaat betekenen voor het bestaan van tenslotte de hele 
mensheid. Dat lange tijd West-Europa daarbij op de voorgrond is 
getreden , wordt geleidelijk aan steeds minder belangrijk. Zoals 

17 P otor La-slctt, o.c . p. 55. 
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ook het feit, dat in de transformatie van de voedselvoorziening 
lange tijd Zuidwest-Azië in de oude periode zo prominent is geweest, 
van geen belang meer was in de verdere ontwikkeling van landbouw 
en veeteelt. In de centra voltrok zich een zich losmaken in de weten
schap van autoriteiten uit het verleden. Indien ergens in de cultuur 
sprake is geweest in de laatste eeuwen van een cumulatieve ge
schiedenis dan is het wel op het gebied van de wetenschap. Deze 
ontwikkelde zich tot een sterk cumulatief en in principe zichzelf 
telkens transformerend proces. 

Het opvallende is, dat deze wetenschà.p in het bijzonder de na
tuurwetenschappen betreft. Daarbij doet zich de paradox voor. 
dat de concentratie op de natuur en de positie van de mens daarin, 
enerzijds de visie meebracht dat de mens een deel van de natuur 
was en onderworpen aan de wetten van de natuur zoals alle andere 
levende wezens en elementen van de natuur, maar dat anderzijds 
de mens door zijn kennis van de natuur en door de toepassing van 
die kennis, de natuur kon transformeren op een wijze , zoals voordien 
niet alleen onmogelijk was maar ook ondenkbaar. 

6. TRANSFORMATIE ALS TRADITIE VAN DE MODERNE SAMENLEVING 

We hebben gezien, dat traditie en transformatie geen tegen
stelling behoeven te vormen. Transformaties in het verleden van de 
mensheid maken deel uit van de traditie der volken, van wat in 
feite wordt overgedragen en van wat als overlevering ten aanzien 
van het verleden geldt. 

Tot het karakteristieke van de moderne samenleving behoort 
evenwel, dat de transformatie, het zich transformeren , niet een 
deelaspect is , maar het totaal aspect mede bepaalt. Transformatie 
fungeert op deze manier als een essentiële traditie van de moderne 
samenleving. Transformatie wordt tot een continu gebeuren, waar
toe de samenleving in staat moet zijn, wil ze deel uitmaken of blijven 
uitmaken van de moderne wereld. 

Het gaat volgens de socioloog Eisenstadt om een blij vend ver
mogen tot het voortbrengen en in zich opnemen van een voort
gaande transformatie 18. Hij trekt daarbij de parallel met de ont
wikkeling van de "scientific community", de gemeenschap die de 
moderne wetenschap beoefent. Daarin treffen we, ten aanzien van 
wat voorafging, een continuïteit aan van zowel voortzetting als 
van nieuwe wegen inslaan. Deze gemeenschap moet kunnen in
gaan op de uitdaging van nieuwe wegen, van nieuwe feiten , en van 
oplossingen die inadequaat blijken te zijn, bij het ontwikkelen, 

18 S. N. Eisenstndt, o.c. p. 40 VV. over: system tmwsfunnutioll alHl 
:sm;tained growtll. 
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handhaven, wijzigen en prijsgeven van theoretische systemen. 
Eisenstadt haalt Shils aan, wanneer hij er op wijst, dat de fun
damentele tendentie tot continue systeem-transformatie niet alleen 
een structureel kenmerk is van de moderne samenleving, maar 
daarvan ook een cultuurideaal, een cultuurwaarde is, als een min 
of meer bewust doel waarop zich elites èn bredere groeperingen in 
die samenleving richten. Dat is het, wat het onderscheid uitmaakt 
tussen de moderne en de andere sociale systemen, zegt Shils. 

Volgens sommige Japanologen moet ook "openheid voor ver
andering als traditie", beschouwd worden als een van de belang
rijkste factoren ter verklaring van het opmerkelijke verschil in de 
modernisering van Japan in de negentiende eeuw vergeleken met de 
ontwikkeling van China in diezelfde periode. Reischauer, een van 
de auteurs van het boekwerk East Asia, waarvan het eerste deel de 
ondertitel draagt "The Great Tradition" en het tweede deel "The 
Modern Transformation" 19, heeft op het contrast gewezen van de 
tot traditie geworden houdingen van de beide landen ten opzichte 
van de buitenwereld 20. In China had de gedachte post gevat, dat 
beschaving en China synoniem waren en er voor China eigenlijk 
niets van belang te leren viel van de buiten-chinese wereld. De 
Japanners waren zich bewust van de invloed van andere beschavin
gen, die van tijd tot tijd sterk op Japan hadden ingewerkt, naast 
perioden van afsluiting van de buitenwereld. In hun geschiedenis 
verborgen de Japanners deze invloed van buitenaf ook niet. Daarom 
was het betrekkelijk eenvoudig voor hen om in het midden van de 
vorige eeuw te aanvaarden, dat er veel te leren viel van de westerse 
wereld met zijn superieure wapens en economische macht. Daaren
tegen was het voor China veel minder gemakkelijk deze gedachte te 
aanvaarden. Naar de tekenende woorden van Levenson trad het 
Confucianistische China door zich te isoleren van de opdringende 
modern-dynamische wereld uit de geschiedenis in de geschiedenis: 
"To depart from history was to enter it" 21 . 

De involutie in eigen patroon, d.w.z. het opvangen van de pro
blematiek van de moderne tijd in een naar binnen gekeerde uit
werking van de oude vormen, werd eerst doorbroken door de 
nationalistische revolutie, waarin het universele wereldrijk ver
vangen werd door een nationale staat China, die naast andere 

JU Edwin O. Reischauer and John K. :Fairbank, East Aaia, Vol. 1, 
Thc Groat Tradition; John K. Fairbank, Edwin O. R eisohauer and Albcrt 
M. Craig, East Asia , Vol. Il, The Modern Transformation; Boston, 1960 en 
1965. 

20 Edwin O. R eischauer, Modernization in Nineteenth·Century China 
nnd Japan, Japan Quarterly, Vol. X, 1963, p. 298-307, ihb. p . 302. 

2J Joseph R . Lovenson, Confucian China and its Modern Fate, Vol. lIl, 
Tho Problem of Historioal Significanee , London, 1965, p. 3. 
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nationale staten bestond. De communistische revolutie bracht 
China nog radicaler in een breuk met het verleden door de stasis 
definitief te vervangen, wat zijn en gebeuren betreft, door het op de 
toekomst gerichte historische proces. Maar tevens keerde China 
met de communistische beschouwing in bepaalde opzichten weer 
terug tot de traditie, die zich thans voortzette als een normatieve 
universalistische procesmatige wereldgeschiedenis 22. Daarin werd 
China geacht het toekomstige middelpunt van de wereld weer te 
vormen onder een bewind, dat officieel volgens het mandaat van het 
volk regeert inplaats van onder het mandaat van de hemel, zoals 
dat vroeger het geval heette te zijn. 

In dit China fungeert de transformatie tot klassen loze maat
schappij als een naar de toekomst gerichte traditie. De transforma
tie van Japan tot modern ontwikkeld land met een capaciteit van 
enorme economische groei vervult in dat land de traditionele 
verwachting ten aanzien van de bestemming van Japan, die door 
het verliezen van de oorlog een tijdlang geheel ijdel leek te zijn 
geworden. 

7. TRANSFORMATIE ZONDER BEWUSTE TRADITIE 

De ontwikkelingen van het Westen, van Japan en van China, 
tonen in de tijd van modernisering onderling zowel overeenkomsten 
als verschillen. We hebben hedentendage niet meer te maken met 
een vereuropeïsering of verwestersing, maar met een wereldwijd 
gebeuren, dat buiten het Westen op verschillende plaatsen een 
eigen zelfstandig karakter heeft gekregen. 

Het gemeenschappelijk karakter van de modernisering bestaat 
vooral in de transformatie van het menselijk bestaan door de toe
passingen van de moderne wetenschappen. In de relatie van cultuur 
en natuur komt die op drastische wijze tot uitdrukking in de ver
andering van de natuurlijke omgeving van de mens, waarin niet 
alleen haast heel de aarde, maar ook de dampkring betrokken wordt. 
Het sociale milieu verandert in hoge mate door het talrijk worden 
van grote gezinnen, die vroeger tot de uitzondering behoorden en 
dan nog vooral in de weinig omvangrijke welgestelde standen voor
kwamen. In macroperspectief hebben we te maken met de enorme 
toeneming van de bevolking van de wereld, die niet ten onrechte 
als bevolkingsexplosie wordt aangeduid. 

22 G. W. Locher, Nieuwe perspectieven in de studie van d e acculturatie, 
BKITLV, dl. 119, 1963, ihb. p . 135 vv.; E . Zürcher, Dialoog der misverstan
den, Oratie, Leiden, 1962, p. 25. Tegen een te ver doorgevoerde analogie van 
communistisch en confucianistisch China waarschuwt Levenson, o.c. p. 111: 
It is quite in order to point out th at both Confllcianism and Marxism are 
all-embracing systems: but it is misleading to suggest that the journey 
bet ween them is only a passage home. 
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De oeroude traditie onder de mensheid van strijd tegen de dood 23 

met alle daaraan verbonden regels en houdingen kwam in recente 
tijd in een totaal andere situatie terecht toen over de hele wereld 
de sterftecijfers aanzienlijk begonnen te dalen, terwijl op vele 
plaatsen de geboortecijfers zeer hoog bleven. De gevolgen van de 
nieuwe situatie drongen echter pas geleidelijk aan door in het besef 
van de mensen, ook in het normbesef van de beoefenaren van de 
medische wetenschap. Het betekent een hele ommezwaai om van 
een continue worsteling tegen de dood over te gaan tot een houding 
en levensbeschouwing, waarin men vooral zich richt op een mens
waardig bestaan voor de in leven blijvende kinderen 24. 

Niet alleen wat het natuurlijk milieu en het bevolkingsvraagstuk 
aangaat, heeft de toepassing van de moderne wetenschap diep in
grijpende veranderingen veroorzaakt of bevorderd. De beroeps
structuur van de moderne maatschappij verschilt in hoge mate van 
de prae-moderne. De productiemiddelen, de communicatie-middelen 
en publiciteits-media, de toerusting van de bureaucratie, de tech
nische bewapening van het militaire apparaat, alle tonen de ge
volgen van de toepassing van de wetenschappen op het menselijk 
bestaan. 

Die wetenschappen maken deel uit van de cultuur van de mens. 
Opvallend is, dat in de laatste tijd meermalen van de natuur
wetenschappen uit betoogd wordt hoe we ons steeds meer begeven 
naar een volstrekte cultuurmaatschappij , waarin niets meer "na
tuurlijk" schijnt te verlopen en waar het steeds meer nodig wordt , 
dat er beslissingen worden genomen. Met de term technocratie 
wordt de enorme macht van de toegepaste wetenschap vaak 
samengevat en gesignaleerd. Tegen deze technocratie richt zich 
het verwijt , dat ze wordt uitgeoefend zonder bewuste traditie, 
d.w.z. zonder zich critisch rekenschap te geven van wat niet alleen 
binnen de eigen technische werkzaamheid maar ook daarbuiten 
wordt overgedragen. Dat ook geen rekening wordt gehouden met 
op de toekomst gerichte historische processen, die veranderingen 

23 "Men maakt zich aan geen overdrijving schuldig, indien men het 
leven tot het midden van de 19de eeuw karakteriseert als een enerverende 
worsteling tegen de dood". Dit schreef J. P. van Rooijen in zijn Het be
volkingsvraagstuk, Amsterdam. 1961, p. 17. 

24 Uit een acute nood kan zulk een nieuwe houding aanvaard worden, 
zoals het geval schijnt te zijn in bepaalde streken van Oost-Pakistan met 
een enorme bevolkingsdruk, waar een family-planning veel gemakkelijker 
aanvaard lijkt te worden (sterilisatie zelfs) dan op het land in West-Pakistan. 
Aldus de informatie van mijn collega J. D. Speckmann in Leiden, die zich 
in het bijzonder bezig hield in de laatste jaren met de advisering van het 
Nederlandse Family Planning Research Project in Pakistan, dat in enige 
dorpen van West en Oost Pakistan in samenwerking met de regering van 
Pakistan plaats vond vanwege de Nederlandse Internationale Technische 
Hulp. 
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van diepgaande aard impliceren. De bekende socioloog Henri 
Lefebvre valt in dit verband een bepaald type structuralisme aan, 
dat het dynamische historische proces volgens hem verwaarloost 
in een ahistorische techniciteit. Hij pleit voor een structureel 
historisme, dat zich richt op een "devenir historique" en dialec
tisch van aard is. Hij wil geen ahistorische sociologische benadering, 
die het gegevene aanvaardt en analyseert zonder oog te hebhen 
voor de perspectieven van diepgaande transformatie 25. 

De transformatie door de toepassing van de moderne weten
schappen heeft gevolgen voor alle levensterreinen en organisatie
vormen van het menselijk bestaan. Terwijl de wetenschap wereld
wijd is in beoefening en uitwerking, toont echter de politieke orde 
van de wereld een grote achterstand in organisatie voor het op
vangen en oplossen van de problemen van wereldwijde omvang 26. 

Deze "culturallag", zoals dat in de sociale wetenschappen genoemd 
wordt, vinden we eveneens in het ontbreken van een, aan de mo
derne problematiek adequate, sociale ethiek. Maar bovenal missen 
we een coherente op de toekomst gerichte dynamische traditie, 
die zich bewust rekenschap geeft van wat in de transformatie van de 
moderne tijd in heden en naar de toekomst toe in feite en potentieel 
wordt overgedragen 27. 

Een bepaald traditionalisme in de zin van vasthouden aan op 
vroegere problemen en situaties afgestemde tradities en uitgekristal
liseerde organisatievormen belemmert de transformatie van de be
staande centrale tradities over de wereld. Zoals aan de andere kant 
evenzeer een belemmering voor deze transformatie gevormd wordt 
door het primitivistisch radicalisme, dat bestaande tradities geheel 
wil prijsgeven in de mening, dat men in onze tijd de samenleving 
in simpele vormen opnieuw zou kunnen opbouwen op de puinhopen 
van de huidige gecompliceerde maatschappij. 

De mens heeft zonder twijfel vele mogelijkheden gekregen, die hij 
vroeger niet had. Dit hangt samen met de verandering in de relatie 
van natuur en cultuur. In de tijdsvolgorde van het bestaan komt de 
cosmische sfeer eerst, daarna de biologische sfeer en vervolgens de 
sfeer van de mens 28. Daarin zetten de twee vorige zich voort in een 
zich in de tijd wijzigende verbinding met de cultuur. Dat wil zeggen, 

25 Henri Lefebvrc, Réflexions slIr Ic Rtructuralisme ot I'histoirf', Cnhif'I'R 
internationaux de sociologie, Vol. XXXV, 1963, p. 3-24. ihb. p. 6. 

26 J. Tinbel'gen, Een lecfbare Aarde, AmsterdamjBl'lIssd, 1970, p. 
189 : De meest "cl'Ouderde socialf' st,ructuur is de internationalc. 

27 Deze traditie dient ook uitdrukking te geven aan wat Lévi-Strauss 
aanduidt als de "ordre des ordres" van het menselijk bestaan. Chtllde Lévi
Strauss, Anthropologie Structurale, Parijs, 1958, p. 347. 

28 Bernard Delfgaauw, Geschicdf'nis en Vooruitgang, dl. I, Hot ont
staan van de mens, Baarn, 1961, p. 27. 
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dat het menselijk bestaan in het begin nauwelijks een ingreep toonde 
in de relatie tot de organische en anorganische omgeving; ver
volgens enkele duizenden jaren geleden een ingreep meebracht 
in de biosfeer, in de domesticatie van dieren en planten, en 
tenslotte sinds enkele eeuwen overging tot een ingreep in de 
anorganische natuur via de toepassing van de kennis der natuur
wetenschappen. 

De enorme mogelijkheden, die uit de laatste faze voor het mense
lijk handelen schijnen voort te vloeien, zijn aanleiding geweest tot 
de veronderstelling, dat de mensen daardoor in feite gelijk aan 
goden zijn geworden, die hun eigen lot zouden kunnen bepalen. 
In het boek "A Runaway World"? van de Britse antropoloog 
Edmund Leach leest men in de aanhef van het eerste hoofdstuk 
over Mensen en Natuur: "Wij mensen zijn gelijk goden geworden. 
Wordt het niet tijd ons bewust te worden van onze goddelijkheid? 
De wetenschap stelt ons in staat meester te worden over onze 
omgeving en ons lot en in plaats ons daarover te verheugen, zijn wij 
vervuld van angst" 29. 

Naar ik meen, is het antwoord op deze bewering, dat wij als 
mensen in het geheel niet toe zijn aan de positie van goden, maar 
dat wij duidelijker dan ooit in de dubbelzinnige positie verkeren van 
tegelijkertijd schepsel en schepper te zijn. Het is de positie, die in 
de overgang van de westerse middeleeuwen naar de nieuwe tijd 
reeds werd geformuleerd. Zoals Dresden het omschreef in zijn boek 
over het humanistische denken in Italië en Frankrijk: De mens als 
scheppend wezen en tegelijkertijd als creatuur, het is deze dubbel
zinnigheid, die het humanisme in zijn beschouwingen bewerkt en 
en die de Renaissance verbeeldt 30. 

De twee eerste transformaties in de relatie van mens en natuur, 
van cultuUl' en natuur, werden vaak beschouwd als gave van hogere 
machten, zoals ook in de symbolische overdracht van de traditie op 
verschillende wijze tot uitdrukking kwam. Ten aanzien van de 
transformatie van de moderne tijd lijkt dit niet het geval te zijn. 
Dit perspectief verandert, wanneer men met Shils en Eisenstadt 
de z.g. charismatische dimensie van het menselijk bestaan een uitge
breidere betekenis geeft dan gewoonlijk in de sociologie wordt ge
daan. Max Weber paste het begrip charisma vooral toe op uit
zonderlijke verschijnselen, zoals het begenadigd leiderschap, maar 
hij had tevens oog voor een institutionalisering van het charisma. 

2~ Leach o.c . p. 5. 
30 S. Dresden, H et humanistisch denken, Italië.Frankrijk 1450-1600, 

Wereldakademie, 1967, p . 234. - Over de mens als producent en produkt van 
cultuur, vormer en vonnsel , zie R . F. Boorling, Cultuur en vervreemding, in 
Ideeën en Idolen, Arnhem, 1968, p. 130. 
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Shils vat het uitgebreider op 31. Volgens hem is het de kwaliteit 
die toegekend wordt aan personen, handelingen, rollen, instituties, 
symbolen en materiële objecten wegens hun veronderstelde be
trekking met uiteindelijke, fundamentele, vitale, ordenende mach
ten. De transcendente machten worden bij deze omschrijving niet 
per se als persoonlijke goddelijke machten beschouwd. Dat blijkt 
ook uit een belangrijk artikel van Eisenstadt: "Some observations 
on the dynamics of tradition" , dat aansluit bij de zienswijze van 
Shils. 

Eisenstadt beschrijft daarin de relatie tot het charismatische als 
betrokken op "the vital ultimately serious event of which divinity 
is one of many forms" 32. Gezien in dit perspectief draagt de moder
ne wetenschap duidelijk een charismatisch karakter. Dit wil dus 
zeggen, dat aan de mens de gave van de wetenschappelijke door
denking van het bestaan verleend is en de daaruit afgeleide trans
formatie van zijn bestaan een gebeuren betreft, dat mede door zijn 
werkzaamheid tot stand kwam. 

Opmerkelijk is, dat tot voor kort 33 noch in de traditie van de 
moderne universiteit noch in de bewuste traditie van onze samen
leving als geheel, de verantwoordelijkheid van de wetenschap en 
haar beoefenaren ten aanzien van deze transformatie met haar ge
volgen op de voorgrond werd geplaatst. Ten onzent heeft Hofstra 
in een publicatie over sociale aspecten van kennis en wetenschap 
reeds in 1937 op deze problematiek gewezen 34. Vermoedelijk hangt 
het samen met het zich afzetten van de wetenschap in de moderne 
tijd ten opzichte van vroegere bindingen, die als belemmerend voor 
de ontwikkeling van de vrije wetenschap werden beschouwd. In 
zijn reeds geciteerd werk schrijft Leach: "De geleerde ziet zich 
zelf als onderzoeker, niet als schepper ... .. ... Maar deze onge-
bondenheid komt neer op het niet aanvaarden van verantwoorde
lijkheid" 35. 

Omdat de transformatorische wetenschap als traditie in feite 
tot het centrum van de samenleving behoort waarin ook het poli
tiek centrum zich bevindt, zien we de laatste jaren in het protest 

81 Edward Shils, Charisma, in : Intornational Enoyclopodia of the So
oial Soienoes, 1968, Vol Il, p. 386-390. 

32 S. N. Eisenstadt, Some Obsorvations on the Dynamios of Traditions, 
Comparative Studies in Sooiety and History, Vol. XI, 1969, p. 452. Zie 
ook: Max Weber on Charisma and Institution Building, Solooted Papers, 
Edited and with an Introduotion by S. N . Eisenstadt, The H eritage of So
ciology, The University of Chicago Press, 1968. 

83 De reactie hierop is vooral gekomen van vertegenwoordigers van de 
natuurwetenschappen. 

34 Sjoerd Hofstra, De sooiale aspecten van kennis en wetenschap, 
Amsterdam, 1937, ihb. p. 63 vvo 

35 Leaoh o .o. p. 6. 
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tegen de bestaande orde een sterke tendentie tot politisering van de 
wetenschappelijke centra naar voren komen. Enerzijds is dit een 
reactie op een wetenschappelijke transformatie zonder bewuste 
traditie, anderzijds een uiting van een reeds voor vele delen van de 
wereld gesignaleerde opkomst van een nieuwe hiërocratie in de vorm 
van wat de socioloog Apter als "politieke religie" omschrijft 36. 

Hiermee kom ik met mijn uiteenzetting over transformatie en 
traditie in het zeer wijde gebied terecht van politiek en traditie 
resp. van politiek, mythe en ideologie. Dit is een voor onze tijd 
bijzonder belangrijk terrein voor wetenschappelijk onderzoek, dat 
ik hier slechts even noemen kan. Ook voor de problematiek op dat 
terrein lijkt mij het inzicht van essentieel belang, dat transformatie 
en traditie niet exclusief ten opzichte van elkaar staan, maar in 
vele opzichten veeleer in het verlengde van elkaar liggen, zoals dit 
het geval bleek te zijn bij een nadere beschouwing van de relatie van 
cultuur en natuur. 

.. David E . Apter, Political Religion in the New Nations, in: Clifford 
Geertz, Editor, Old Societies and New States, New York, 1963. 
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