
Inleiding:
Helmuth Plessner (1892-1985) is een Duits filosoof uit de 1e helft van de 20e eeuw. Zijn 
belangrijkste werken publiceerde hij tussen 1920 en 1940. Hij is een van de grondleggers van 
de wijsgerige antropologie, de wijsgerige leer van de mens (er is ook culturele of medische 
antropologie vanuit specifieke wetenschappelijke invalshoeken),  in de bijzondere vorm die 
deze tak van de wijsbegeerte kreeg in de jaren 20 en 30 in Duitsland. Het kader van deze 
discussie was de vraag hoe natuurwetenschappen (inclusief biologie), sociale 
wetenschappen (toennog in de kinderschoenen) en geesteswetenschappen (letteren, 
geschiedenis, cultuur) zich tot elkaar verhouden. Het mechanistische wereldbeeld dat draaide 
om een uitwendige vorm van ‘causaliteit’ (‘het biljartmodel’  - keu brengt bal in een bepaalde 
richting in beweging) en het ‘betekenisvolle’ dagelijkse wereldbeeld dat intrinsieke relaties en 
intenties is gebaseerd. 
We zien Plessner hier zitten als een studeerkamergeleerde zitten met een zekere bedachte 
en misschien zelfs ‘inauthentieke’ blik naar de fotograaf. Beide observaties zeggen veel over 
zijn persoon, leer en carrière. Maar Plessners leven is veel ‘bewogener’ dan dat van een 
studeerkamergeleerde. Alleen al het feit dat zijn leven wordt doorsneden door twee 
Wereldoorlogen waarvan de tweede voor hem als Jood bijzonder tragisch was, en zijn werk 
verschaft aan die ‘gereserveerdheid’ in het sociale contact die inderdaad ook veel andere 
biografische bronnen blijkt, een diepe filosofische grondslag.

Voor meer informatie zie Carola Dietze, Helmuth Plessner, leven en werk. Met een inleiding 
van Jos de Mul, Rotterdam: Lemniscaat, 2006, (slechts 12.00  euro).
(Voor mensen die het Duits beheersen) - Zie voor de relatie die hier gelegd wordt met de 
antropologie van Plessner: Helmuth Lethen, Verhaltenslehren der Kälte. Lebensversuche
zwischen den Kriegen, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2018 (1994).
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Een cursus zou gezien de rijkdom van Plessners denken meer op zijn plaats 
zijn dan een lezing van drie kwartier. Ik heb dus belangrijke selectieve keuzes 
moeten maken die geresulteerd hebben in dit patroon. 
Ik zal eerst in vogelvlucht Plessners woelige leven en intellectuele carriere de 
revue laten passeren, gelardeerd met verwijzingen naar zijn belangrijkste 
werken en met opmerkingen die pogen de filosofische en historische 
achtergrond van zijn gedachten enigszins te schetsen. 
Daarna probeer ik dat wat algemeen als zijn belangrijkste centrale concept 
wordt beschouwd, dat van de ex-centrische positionaliteit van de mens, uit te 
leggen. Daarin spelen het lichaam en de notie van grens een centrale rol. 

Een derde doelstelling is enigszins door ‘eigen-belang’ ingegeven. Ik ben 
bezig met het vertalen en inleiden van een werk op sociaal en 
politiekfilosofisch gebied, de Grenzen van de Gemeenschap, uit 1924.  Als de 
tijd het toestaat, probeer ik vanavond een paar ideeen uit dat werk op u uit 
omdat ik ze relevant acht voor de hedendaagse discussies over ‘identitaire’ 
politiek (zeg maar Baudet) en liberalisme (zeg maar D’66). Een soort van try-
out dus. 

(In de praktijk bleek de behandeling van zijn leven en het centrale concept 
van ex-centrische positionaliteit en de uitwerking ervan in drie wetten de 
toegemeten tijd voor de avond reeds te vullen...)
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We zien  hier het Centraal Station van de stad Wiesbaden, de geboorteplaats van 
Plessner, een stad aan de West-oever van de Rijn tegenover het meer bekende Mainz. 
Wiesbaden (letterlijk ‘baden’ in het weiland - die Wiese) stond al in de Romeinse tijd 
bekend om zijn heilzame baden. In Plessners tijd was het een belangrijk kuuroord. Het 
beroep van zijn vader sloot daar bij aan. Hij was was psychiater/(zenuw-)arts en leidde 
samen met zijn vrouw een sanatorium in een deftige buitenwijk van Wiesbaden. Plessner 
die enig kind bleef in dit huwelijk, kwam uit de hogere midden-klasse (;’de burgerij of meer 
Marxistisch en pejoratief: de bourgeoisie). Hij raakte al als kind bekend met de vormen en 
vormelijkheid van hoge cultuur binnen die klasse. Het werkte door in die politieke en ook 
de antropologische positie die hij na de 1e Wereldoorlog zou ontwikkelen. In zijn 
studententijd nog overhellend naar een linkse-sociaaldemocratische positie, baseerde hij 
later zijn meer lbierale ideeen toch voornamelijk op een terugkeer naar de betekenis van 
beschaving en culturele vormen als toegang tot de eigen identiteit en de inrichting van de 
samenleving. 
Dat zijn vader arts was, verklaart wellicht zijn vroege interesse voor biologie. Hij studeerde 
ook een blauwe maandag medicijnen in Heidelberg en schreef enkele artikelen waarin 
over geneeskunde als wetenschap wordt gereflecteerd. In zijn antropologische hoofdwerk 
‘De trappen (Stufen) van het organische leven en de mens’  valt vooral ook de grote rol op 
die de eigen dynamiek van het lichaam speelt in zijn filosofie. 
Een derde belangrijk element van zijn herkomst was dat de familie Joods was van origine 
zij het wel volledig geassimileerd. Dit gegeven zal later nog een grote rol spelen in de 
Nazi-tijd. Plessners opstelling t.a.v. Duitsland als natie is ondanks tegenwerking en 
verdrijving opmerkelijk loyaal en op z’n minst ambivalent geweest. Hoezeer hij ook in het 
nauw werd gedreven in de jaren dertig en naar Nederland emigreerde.Hij bleef 
georienteerd op het Duitse cultuurgoed en keerde in 1952 terug als hoogleraar in een van 
de kleinere steden waar hij gestudeerd had: Göttingen.
De familie had zich ‘bekeerd’ tot het evangelisch-lutheranisme. Het sterk individualistisch-
ethische naar binnen gekeerde van die religie  (tegenover het collectieve, 
gemeenschapsdenken van de katholieke religie, waar filosofen zoals Scheler en Schmitt 
met wie Plessner nauw verbonden was, hun basis vonden), zal Plessners wijze van 
denken ook steeds blijven bepalen, zij het vooral ook in kritische zin. Zijn kritiek gold 
vooral het idee dat de ziel verwijst naar een ‘substantieel en essentieel innerlijk wezen’ 
van mens en individu als basis voor de identiteit en de zelfkennis. De identiteit en de 
zelfkennis zijn juist instabiel en worden altijd bemiddeld door de omweg via de ander en 
de culturele vormen waarbinnen het ik zich kan uitdrukken en ‘substantie’ krijgt. 4



In 1914, als Plessner 22 is, breekt de Eerste Wereldoorlog uit. Plessners rechterarm bleek 
na zijn geboorte korter dan de linkerarm  en de beweeglijkheid was in alle richtingen 
belemmerd. ‘Als u niet kunt groeten met uw stramme rechterarm, kunt u ook een soldaat 
worden’, kreeg hij te horen. De handicap speelde op nog twee andere manier een 
respectievelijke positieve en cynische rol in zijn leven. Positief was dat hij zich bewuster 
werd van de rol van het lichaam en de manier waarop de eerste indruk die iemand maakte 
op anderen daardoor bepaald werd en zich aan zijn eigen  ‘macht’ onttrok (een dialectiek 
van autonomie en determinisme die hij later ook zou uitwerken voor het ‘innerlijke’ leven van 
individuen). Cynisch was dat hij constitutioneel niet in staat was in de  jaren dertig om de 
‘Hitler-groet’  te brengen...
Plessner was niet blij dat hij niet in het leger mocht. Net als vele andere jongeren was hij 
bereid om voor zijn land te vechten, niet wetende wat voor oorlog het zou worden door de 
introductie van mosterdgas, automatische machinegeweren en loopgraven. De familie was 
zeer patriottisch en zijn vader ging dan maar zelf als arts-vrijwilliger de oorlog in. Plessner 
kon verder studeren, en omdat zijn vader bemiddeld was, hoefde hij zich ook geen zorgen 
te maken over het tempo waarin hij zijn studies zou afronden. Hij ging eerst naar Heidelberg 
en combineerde daar medische colleges met interesse in biologie, met name zoölogie bij de 
‘vitalist’ Hans Driesch die ook filosofisch geinteresseerd was, d.w.z. niet empirisch en in 
normatieve kwesties (hij verdedigde dat de basis van het leven een ‘levensprincipe’ was, we 
zullen zien hoe Plessner de kritiek op dit ‘mysterieuze’ principe, omzet in een 
structuralistische, maar nog altijd principiële filosofische verklaring voor het onderscheid 
tussen het organische, levende wezen en anorganische ‘dingen’ zoals stenen en artefacta 
zoals stoelen. 
Het is vooral de wetenschapsfilosofische interesse die hem naar de filosofie van die dagen 
bracht, die werd beheerst door de discussie tussen Neo-Kantianen en fenomenologen. Hij 
ging naar Göttingen om bij Husserl te promoveren, en vervolgens naar Erlangen, naar de 
Neokantiaan Hensel, waar hij 1916 promoveerde met de hoogste lof. 

Zijn interesse kenmerkt zich in die tijd doordat hij het hele spectrum van biologie (ook 
empirisch, hij deed experimenten met krabben en zeesterren) via sociale wetenschappen 
zoals sociologie en psychologie, tot geesteswetenschappen als geschiedenis leert kennen 
en die brede interesse combineert met diepgaande filosofische vragen over de mens en zijn 
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wezenlijke kenmerken. 
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In de jaren twintig gaat Plessner in Keulen bij de destijds ‘beroemde’ filosoof Max Scheler 
werken en publiceert hij zijn eerste zelfstandige werken. Het boek ‘De eenheid der zinnen’ is 
een poging om Kants verwaarlozing van de eigen organiserende inbreng van de zintuigen in 
de waarneming recht te zetten. Volgens Plessner zorgen ogen en oren, waarvan de inbreng 
in de ervaring van de werkelijkheid relatief gescheiden maar synthese en samenhang en 
betekenis brengende kanalen volgt (we luisteren vaak met gesloten ogen naar muziek!). 
In 1924 volgt een heel ander ‘essay-achtig’ boek  Grenzen der  Gemeinschaft, van zo’n 100 
pagina’s waarin hij vooral de contouren van een liberale sociale filosofie met politieke 
consequenties ontwikkelt vanuit een kritiek op de radicaliserende jeugdbeweging in Duitsland 
en de extreem-rechtse en linkse, op de Gemeinschafts-idee bouwende, nationaalsocialisme 
en communisme formuleert. 
De Nazi’s zijn dan nog niet aan de macht en dat is van belang om te zien hoe Plessners 
denken zich vanuit een relatieve naieviteit over het gevaar van rechts zich ontwikkelt in een 
klimaat waarin de democratie nog allerminst wortel heeft geschoten. De zogenaamde 
Weimar-republiek, de eerste grondwettelijke democratie die Duitsland kent, staat onder grote 
druk in het binnenland door het radicale nationalisme en communisme, vaak ook 
gewelddadig omdat er geen ontwapening heeft plaatsgevonde na WO I,  versterkt door de 
druk van het buitenland, in de vorm van de bezetting van belangrijke gebieden zoals het 
Rijnland en de herstelbetalingen. De periode 1924 tot de wereldwijde economische instorting 
in 1929 zal een relatief rustige economische periode worden en een zekere culturele bloei, 
maar daarna bezwijkt de Weimarrepubliek en kan Hitler in 1933 de macht grijpen.
Plessner heeft dan al een tweede, ditmaal meer op de macht en de politiek geconcentreerde 
bijdrage aan de ‘diagnose’ van de Weimar-republiek geleverd, waarin hij nog sterker dan in 
het ‘Grenz-schrift’ een decisionistische en elitaire conceptie van de politiek combineert met de 
wijsgerige antropologie die hij in  het drie jaar eerder verschenen ‘Die Stufen des 
Organischen und der Mensch’ tot in details heeft uitgewerkt en beargumenteerd. Plessners 
combinatie van een wijsgerig gefundeerde liberale instelling en een op zijn minst naieve, 
maar ook theoretisch onderbouwde antidemocratische politieke filosofie zal door zijn 
tragische persoonlijke lot lange tijd onbesproken blijven. Plessner heeft er ook maar weinig 
op teruggeblikt. Zelfs in de kritische belichting van de opkomst van het Hitlerisme in het in 
1936 verschenen Das Schicksal des deutschen Geistes im Ausgang seiner bürgerlichen 
Epoche vinden we om begrijpelijke redenen weinig verwijzingen naar Hitler want dan had het 
waarschijnlijk niet gepubliceerd kunnen worden. Plessner sprak zich overigens wel duidelijke 
uit tegen de rassenideologie.  
Zijn persoonlijke lot en zijn voorbeeldige rol in het naoorlogse Duitsland maakten dat pas na 
zijn dood studie werd verricht naar de interne samenhang tussen deze twee componenten 
van Plessners gedachtegoed (zie o.a. het  boek van Lethen). Plessner blijft hoe dan ook door 
deze ideeenconstellatie een interessante figuur om de wereld, de ideeen en 
vooronderstellingen van intellectuelen in het Interbellum te begrijpen, vόόr de vernietigende 
catastrofe van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust.  



In de drie boeken die Plessner in zijn meest vruchtbare periode tussen 1925 
en 1941 publiceert zie je zijn brede reikwijdte over het spectrum van de 
wetenschappen en filosofie terug. 

Zijn hoofdwerk ‘Die Stufen des Organischen und der Mensch’ beweegt zich 
op het raakvlak van biologie en filosofie, en zouden we vandaag als een 
‘grondslagenonderzoek’ in de filosofie van de biologie beschouwen. 

Das Schicksal des deutschen Geistes im Ausgang seiner bürgerlichen 
Epoche ‘staat in de traditie van Max Webers werk over de rol van het 
protestantisme in het ontstaan van het kapitalisme, een historisch-
sociologische studie die is ingegeven door de ontwikkeling in Duitsland sinds 
1933, de opkomst van het Nationaal-Socialisme en de manier waarop de 
rechtse conservatieven de weg voor zijn dictatuur effenden. Het is een 
poging tot reconstructie over de zwakke ‘psycho-politieke’ infrastructuur van 
het Duitse burgerdom, en daarmee en in zekere zin in retrospectief ook een 
soort zelfonderzoek naar het geringe gevoel voor de betekenis van de  
‘instituties van de democratie’ dat Plessner zelf in zijn Mensch und 
menschliche Natur laat zien. 

Lachen en Weinen tenslotte, borduurt voort op zijn ‘theorie over de 
menselijke uitdrukkingswijzen’ (anders dan taal in strikte zin – gebaren, 
mimische uitdrukkingen op het gelaat) en combineert psychologie en filosofie.
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Tussen 1931 en 1936 speelt zich in Duitsland de ondergang van de 
Weimarrepubliek af en de machtsstrijd rond het kanselierschap waaruit Hiterl 
als overwinnaar te voorschijn komt. Deze ontwikkeling bepaalt het grote 
verschil tussen Plessners Macht und Menschliche Natur van 1931 en en Das 
Schicksal des deutschen Geistes im Ausgang seiner bürgerlichen Epoche  
het veel voorzichtiger en terugblikkende, historische boek uit 1936.  Je zou 
kunnen zeggen dat Plessner het  boek schreef met ‚meel in de mond‘ . 

Zie verder vorige notitie
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In de Tweede Wereldoorlog duikt Plessner onder en hij leidt een ongeregeld 
bestaan, pendelend tussen Groningen waar hij als Jood inmiddels geen 
aanstelling meer heeft aan de Universiteit, en Utrecht, waar o.a. Buytendijk 
hem helpt. 

In 1941 komt nog wel, nota bene in het Duits, Lachen und Weinen uit, dat zijn 
bekendste en meest gedrukte en gelezen boek zal worden. 

Hij beleeft een paar spannende momenten in Utrecht als hij betrapt wordt als 
onderduiker en geen identiteitsbewijs kan overleggen maar een coulante 
Duitse militair laat hem gaan (zijn Duitstaligheid zal hem misschien geholpen  
hebben). 

Hij komt heelhuids uit de oorlog, mede dankzij zijn Nederlandse vrienden.

9



Nadat hij nog een paar jaar op dringend verzoek van vrienden maar ook met 
argwaan bekeken door collega’s in Groningen is blijven doceren, aanvaardt 
Plessner in 1951 een hoogleraarschap in Göttingen in Midden-Duitsland. 

Ook in Gottingen is zijn aanstelling niet onverdeeld ontvangen, hij wordt door 
sommigen  als ‘verrader’ beschouwd,  tragisch want in zijn hart is hij altijd 
verknocht gebleven aan Duitsland. 

Hij trouwt vrij snel na zijn remigratie. In Gottingen werkt en publiceert vooral 
in het sociologische veld. Hij blikt vooral terug of werkt voor de oorlog 
gevormde ideeen verder uit – zoals in het in 1961 gepubliceerde ‘De vraag 
naar de conditio humana’. Hij maakt zich verdienstelijk voor het instituut van 
de Volkshogescholen en schrijft een korte autobiografie. Na zijn emiritaat 
vervult hij nog gasthoogleraarschappen in Amerika en Zwitserland en blijft tot 
op hoge leeftijd actief. 

Hij sterft in 1985. Zijn invloed en erfenis op filosofisch gebied wordt met name 
in Nederland en Duitsland gekoesterd. In Duitsland bestaat een ‘Plessner-
Gesellschaft’, die daarover waakt. 
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Plessner is een uitgesproken exponent van de Duitse wijsgerige antropologie uit de periode 
tussen 1920 en 1940, het Interbellum. Zijn boek ‘Die Stufen’ verschijnt in hetzelfde jaar als de 
filosoof die algemeen als de grondlegger van deze wijsgerige antropologie wordt beschouwd 
Max Scheler (bij wie hij in Keulen ook gewerkt heeft) sterft en diens boek Die Stellung des 
Menschen im Kosmos, waarin hij zijn programma voor deze tak van de filosofie ontvouwt 
postuum en onvoltooid wordt gepubliceerd. Een derde kopstuk van deze discipline is de 
socioloog Arnold Gehlen die een meer op instituties dan op  individuen gerichte variant 
ontwikkelt (die algemeen als politiek meer ‘rechts’ want conservatief en ‘plichtsgetrouw’ wordt 
beschouwd. Diens boek Der Mensch, seine Natur und seine Stellung in der Welt verschijnt in 
1941. 
Je zou zeggen de mens heeft toch altijd centraal gestaan in de geschiedenis van de filosofie, 
vanaf Socrates. Maar het grote verschil is dat dit meestal gebeurde vanuit een omvattend 
‘metafysisch-kosmologisch wereldbeschouwelijk kader’ (Oudheid) en religieus geloofskader 
(Middeleeuwen), dat door de wetenschap niet langer ‘geloofwaardig’  is geworden. De 
wetenschap kan echter geen alternatief aanreiken voor onze behoefte aan betekenis. De 
vraag naar betekenis heeft zich als vraag in het bestaan van de mens zelf genesteld.  De 
Duitse wijsgerige antropologie heeft daar een specifiek antwoord op gegeven.
De wijsgerige antropologie benadert de vraag naar de mens vanuit een specifiek wijsgerige, 
fundamentele en wezenlijke structuuranalyse, en niet vanuit een wetenschappelijke 
invalshoek. Daarin onderscheidt de discipline zich als wijsgerig van de culturele antropologie 
of de medische antropologie (Plessners politieke antropologie benadrukt de eenheid van 
antropologie, filosofie en politiek als drie manieren om telkens dezelfde vraag naar het 
handelen en de mens als geheel te stellen. 
De hoofdtermen uit deze drie kernteksten van de wijsgerige antropologie, Stellung, Mensch, 
Natur, Welt, Stufen en Kosmos geven het programma  van de WA al een beetje aan en de 
verschillen tussen de drie denkers kunnen met enige achtergrond ook uit worden afgeleid. Zo 
werkt Scheler met het begrip Kosmos, een orde binnen het geheel der dingen, en geeft 
daarmee al zijn inzicht prijs dat hij de inbedding van de mens in een groter geordend 
metafysisch geheel zoekt. De term ex-centrisch is voor hem niet gerelateerd aan het individu 
en zijn positie maar aan een objectieve orde die de pendant is van het rusteloze zoeken van 
de mens naar rust. De term ‘stelling’ die ook in Plessners notie van positionaliteit doorklinkt, 
geeft aan dat het een om een specifieke, gelaagde orde gaat waarin de mens een plek heeft, 
maar bij Scheler en Gehlen is het individu daarin toch eigenlijk meer passief en in ieder geval 
deel van een grotere orde, bij Plessner staat hij op zichzelf, is ‘Ortlos’, zonder plek, in het 
grotere geheel en verhoudt zich vooral tot zijn lichaam en de andere individuen. 
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Een belangrijk kenmerk van deze wijsgerige antropologie (WA) is de historische 
benadering, die beinvloed is door de historiserende (Hegel, Marx, Nietzsche) en 
evolutionaire (Darwin) stromingen in de Moderne Tijd. Maar de WA onderscheidt zich 
daarvan doordat ze die verbindt met een structuralistische analyse die op de betekenis 
van de zijnswijze van de mens in zijn ‘voltooide’  evolutie is gericht, de manier waarop hij 
zich ‘losgemaakt’ heeft van het vegetatieve (stofwisseling, voortplanting) en het dierlijke 
(instincten, driften) die bij de mens zijn geintegreerd tot het ‘persoon-zijn’. Centraal staat 
het levensbegrip in brede zin (hier ligt ook een belangrijk geschilpunt met Heidegger die 
vertrekt vanuit de notie van existentie en Da-sein, en het levensbegrip, het mens-begrip 
en de antropologie als zodanig al teveel ‘beladen’ vindt met historische vooroordelen 
over het menszijn om toegang te krijgen tot de wezenlijke vraag naar de plaats van de 
mens in het Zijnsgebeuren. De WA zoekt naar de verbinding tussen natuurlijke 
eigenschappen (in Plessners geval vooral biologie) en de culturele, geestelijke 
eigenschappen (betekenis, instituties, techniek). De centrale gedachte voor het verschil 
tussen mens en dier is ofwel een positieve: de mens is het enige wezen dat ‘bewust’ de 
wereld kan ‘objectiveren’, als een weerstand kan ervaren en in de taal bewerend kan 
weergeven, niet alleen communicerend en signalerend binnen een beperkt repertoire. Of 
een negatieve: die eigenschappen zijn het gevolg van een natuurlijke ontwikkeling die de 
mens als ‘mangelwesen’ dat niet gespecialiseerd is, heeft ontwikkeld via de techniek en 
sociale systemen zoals de moraal (Gehlen). Daarmee heeft de mens zich ontlast van de 
keuzes voor de vele problemen waarvoor hij als Mangelwesen in de interactie met de 
wereld en met elkaar stond. 

Grofweg  kunnen we stellen (1) dat grondlegger Max Scheler nog sterk metafysisch was 
georiënteerd en de vergelijking tussen plant, dier en mens bij hem nog rusteloos en onaf 
is en door zijn vroege dood eindigt met open vragen. (2) dat Gehlen vooral sociologisch 
is georienteerd, en een meer ‘rechtse’ ontwikkeling doormaakt’ en de noodzakelijke 
condities van instituties en moraal voor het menselijk functioneren benadrukt, die  
‘ontlastend voor de wisselwerking van de mens met de wereld’. En dat (3) Plessner meer 
een ‘midden-positie’- inneemt, die (in vergelijkin gmet Scheler) existentialistisch is en los 
van metafysica, vertrekkend vanuit de wetenschappelijke stand van zaken maar steeds 
zoekend naar de eigen rol van de filosofie bij het scheppen van een volledig, orienterend 
en betekenisvol beeld van zijn zijnswijze, en die ook (in vergelijking met Gehlen) minder 
positivistisch, minder sociologisch, en meer psychologisch en individualistisch is.
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In deze schema’s zijn (nogal gebrekkig door de digitale beperkingen van de 
powerpointmaker)1* de vier ‘structuren’  die volgens Plessner onze alledaagse ‘ ontologie’  
van ‘ het natuurlijke’  waarin we het ‘ zijn’  van entiteiten - dingen, planten, dieren en mensen 
(personen) onmiddellijk en intuitief kennen (d.w.z. kunnen onderscheiden en ons ertoe 
verhouden) en herkennen, gearticuleerd. Dit gebeurt op basis van grondbegrippen die de 
aard van het ‘ organische’  leven bepalen en die tevens verenigbaar en uitwerkbaar zijn naar 
de biologische wetenschappen, in Plessners visie. 
De schema’s vormen op die manier een brug tussen de betekeniscategorie die de ervaring 
in leefwereld beheerst en de biologische wetenschappen die onderzoek doen naar de 
mechanismen van het organische zoals voortplanting, groei, stofwisseling die causaal, 
experimenteel en empirisch kunnen worden onderzocht. 
De belangrijkste en meest fundamentele notie is die van ‘positionaliteit’ . Alle organische 
entiteiten worden gekenmerkt door een bijzondere vorm van ‘positie’ in relatie tot hun 
omgeving, de niet-entiteit waarvan wordt bepaald door een grens die de entiteit individueert 
als ‘deze plant’, ‘ dit dier’, ‘ deze persoon’  vanuit de typologische onderverdeling die het 
ontologische rijk of domein van de generieke-specifieke indeling van planten kenmerken –
rassen, stammen, soorten  etc.).
Belangrijk is dat die positie, ook van planten, niet louter passief wordt ‘ ingenomen’, zoals 
een steen ergens ‘ligt’ maar dat een plant, dier, persoon zich vanuit zijn eigen ‘ zijnswijze’  
actief organiseert om zich te handhaven zowel in de ruimte als in de tijd (voortplanting en 
groei) tegenover zijn omgeving.  Handhaven is een mooie term omdat het een gradatie van 
manieren toelaat. Een plant zal zich bv. ‘handhaven’ (natuurlijk niet op een bewuste manier) 
door op zijn positie, de plek waar hij groeit, van binnenuit met alle mogelijke middelen (en 
dat zijn er niet zoveel, de plant is sterk afhankelijk van zijn omgeving) in leven te blijven en 
zelfs als hij daartoe in staat is, te woekeren en zich uit te breiden. Het reflexieve ‘ zich’  is 
hier natuurlijk niet ‘bewust’  bedoeld. 

* (al zijn artefacten, door mensen gemaakte dingen zoals tafels en kunstwerken ontologisch, 
qua zijnswijze,  natuurlijk anders)
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Het (zichtbare) anorganische karakter van dingen die  we kunnen identificeren als 
afzonderlijke ‘zijnden’, entiteiten, zoals stenen, rivieren en stoelen verschilt dus van dat 
van organische ‘zijnden’, zoals planten, dieren en mensen. Hert verschil zit hem dus in de 
manier waarop ze zich wel tot hun grens verhouden.*
Op elk van de organische niveau’s, plant, dier, mens doen de zijnden dat op een eigen 
manier. Deze manier heeft zich volgens Plessner ontwikkelt in de geschiedenis van de 
natuur uit ‘dialectische’, spanningsconflicten binnen elk van de niveau’s, iets waar ik hier 
niet op  in kan gaan. 
We zien in het schema de manieren weergegeven. Plessner noemt de organisatievormen 
respectievelijk open en  niet-centrisch (plant), gesloten en centrisch (dier) en gesloten, 
centrisch en ex-centrisch (mens).  
De plant heeft geen centrale organisatie in de vorm van een zenuwstelsel (hogere 
diersoorten) of vanuit een organisatie die hem in staat stelt als ‘geheel’ vanuit zichzelf te 
bewegen via ‘interne programma’s en prikkelreacties met de buitenwereld zoals amoebes 
en insecten. Planten vallen net als de steen samen met hun grens en verhouden zich er 
niet toe vanuit een ‘centrum’, in die zin zijn ze open naar buiten toe, reactief, maar hun 
naar binnen toe als eenheid constitutieve organisatie (bv. verworteling, stengel etc.) stelt 
hen niet in staat vanuit een centrisch, gesloten organisatie de buitenwereld te ‘openen’ en 
zich vanuit hun begrensde eenheid via beweging erop te reageren. 

* (al zijn artefacten, door mensen gemaakte dingen zoals tafels en kunstwerken 
ontologisch, qua zijnswijze,  natuurlijk anders)

15



Cruciaal bij die ‘positionaliteit’ is de rol van de grens, bij resp. anorganische objecten een 
passieve, dode ‘omtrek*, bij planten al een actieve, permeabele ‘afsluiting’  van een ‘binnen’ 
dat zichzelf genetisch en biologisch organiseert. Bij planten is dit het buitenste deel van de 
stengel, de blaadjes (bij bomen zijn dit bladeren, stam, wortels van een boom). Deze ‘om-
en afsluiting’ vormt echter tevens de ‘verbinding’ met een omgeving waaraan zij 
voedingsstoffen onttrekken, en waaruit zij andere levenscondities zoals licht opdoen, zodat 
ze niet alleen naar binnen afsluiten en individueren maar ook naar buiten toe ‘zichzelf 
overstijgen’ en een relatie leggen (als die niet bewust en plastisch).  Bij mensen en dieren is 
deze afsluiting ‘de huid’. 
De steen heeft wel een vorm of een contour, een steen neemt ruimte in en heeft dus een 
‘omtrek’  van grenzen. De steen is wel een object (net als organische entiteiten) van onze 
waarneming als een ding met een voor- en achterkant, en een ‘binnen’  - in die zin nemen 
wij een steen niet onmiddellijk waar, want we zien bv. niet de achterkant, maar we 
‘constitueren’ hem als object met een achterkant – we denken die erbij, we weten dat er een 
achterkant is, zelfs bij de maan die we enkel als een plat rond vlak zien maar waarvan we 
‘weten’ dat hij rond is (Dit is het grote inzicht van de fenomenologie van de waarneming van 
Husserl). Maar een steen ‘leeft’ niet, dat zien en weten we onmiddellijk intuitief (al kunnen 
we ons natuurlijk vergissen als het om een heel goede namaaksteen gaat). 
Plant, dier en mens, levende, organische, georganiseerde  ’Ganzheitliche’ entiteiten, hebben 
een ‘grens’ die tevens een brug is naar hun omgeving, die grens werkt naar twee kanten 
toe: naar binnen toe bepaalt ze de eenheid en individualiteit van plant, dier en mens, naar 
buiten toe ‘opent’ die grens de omgeving voor de entiteit zelf en overschrijdt ze haar grens 
omdat ze in contact staat via de grens met de buitenwereld (in het geval van een plant of 
boom, de directe omgeving, de Umwelt, habitat, een tuin of een bos als ‘ecosysteem’, in het 
geval van de mens een ‘wereld’ met allerlei omgevingen, culturen, ruimtes etc.).
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In het geval van het dier behoort de grens van het lichaam ook tot de eenheid van heet 
organisme. Net als bij de plant is de grens permeabel via bv. ‘openingen’ als de mond, 
maar het dier is ook in staat in voortdurende zintuiglijk  gestuurde interactie met de 
omgeving (het positieveld) te  onderhouden (schept ook zijn eigen ‘woonplaats’ in de vorm 
van nesten of holen) en ‘heeft’ ook zijn lichaam in de zin dat hij het kan gebruiken om te 
vluchten of te jagen. De primaten kunnen zich zelfs verstoppen, een stap op weg naar de 
eigen positionaliteit van het mens-zijn – de ex-centrische positie. 

De mens is zich ook bewust van zijn lichaam, van zijn binnen (innerlijkheid) en stuurt 
bewust zijn interactie met zijn positieveld dat hij ook voor een groot deel zelf heeft 
gevormd door techniek en instituties. Zijn interne organisatie is via het brein is complexer 
dan bij het dier omdat hij reflexief zijn lichaam ‘heeft’ (vergelijk de manier waarop kleding 
en sieraden aan het lichaam leiden tot een bewuste zelf-presentatie in de sociale wereld, 
waar de ‘tooien’ van dieren (de pauw!) evolutionair en functioneel ontwikkeld zijn en alleen 
op schematische wijze, in reactie op, kunnen worden ‘ontplooid’. )
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De excentrisch positionaliteit is niet ‘plaatsgebonden’ (vandaar ‘hinter sich’ tussen 
aanhalingstekens), zo’n plaatsbepaling zou een oneindige vermenigvuldiging van 
subjectposities als consequentie hebben, het verlies van eenheid, en alsnog zou daarmee 
geen nieuw kwalitatief onderscheid zijn met de ‘centrische positionering’. 
In relatie tot het eigen lichaam is er bv. ten aanzien van pijnsensaties al een centrische 
eenheid die zich kan verhouden tot de pijnsensatie, bv. in een consult bij de dokter, maar 
die ook kan reflecteren over de oorzaak, afstand kan proberen te nemen van zijn pijn, 
strategieen ontwikkelen om zich af te leiden etc. 
Het gaat hier dus niet om een verdubbeling van posities maar om de ‘logica’ van alle 
reflexieve activiteiten zoals het scheren in de spiegel, waar je je hoofd zo plaatst dat je kunt 
zien wat je doet. Op die manier wordt het centrische karakter gerelativeerd omdat we weet 
hebben van waar we met onze handen bezig zijn en daarom over dit centrische karakter 
heen kunnen stappen en ons perspectief bij kunnen stellen. Als positie is het ‘plaatsloos’ en 
de distantie van het centrische ontstaat pas op het zelfde moment als de reflexieve 
zelfbetrokkenheid ontstaat. 
Een ander effect dat een grote betekenis heeft voor de discussie over het verschil tussen 
mens en dier is dat de ex-centrische positie ons ook in staat stelt om onszelf ‘door de ogen 
van de ander’ te bekijken omdat wij ook de ander herkennen als een centrisch bewustzijn. 
(Dit wordt wel aangeduid als het hebben van ‘theory of mind’ bij mensen, een impliciet 
systeem van vooronderstellingen dat altijd werkzaam is en waardoor bv. emoties als 
schaamte en schuld (in de ogen van de ander) worden geleid. 
De consequentie daarvan is echter ook dat de mens uit zijn midden als centrisch en 
onbewust wezen verstoten is, en er niet de eigenaar van is: het geleefde leven is niet 
ongebroken. Dit proces wordt al in een heel vroeg werk van Plessner geanticipeerd. 
Doordat hij zich van zijn centrale positie kan distantieren ontstaat er tussen zijn zelf en zijn 
beleving een kloof en zo verliest hij zijn ‘’standvastigheid’, een voor altijd stabiele in een 
umwelt verankerde positie. De excentriciteit eist steeds weer het innemen van een positie 
maar die moet ook steeds weer worden opgegeven. De bestaanswijze van de mens komt 
neer op een voortdurend opheffen van de eigen ingenomen positie. 
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Plessner heeft de hier in grote lijnen weergegeven filosofische theorie van de 
excentrische positionaliteit van de mens uitgewerkt in een drietal 
antropologische wetten. 

1. De eerste wet die vooral relevant is voor het ‘cultuur-natuur’-debat stelt 
dat mensen van nature kunstmatig zijn omdat het in natuurlijke structuur 
van de menselijk zijnswijze (de ex-centrische positionaliteit) zit 
ingebakken dat hij van meet af aan een biologisch leven kan leiden in een 
wereld met werktuigen, technieken en instituties (waarvan taal en andere 
uitdrukkingswijzen de belangrijkste zijn). Dit hele culturele arsenaal maakt 
hem/haar van  nature ‘kunstmatig’ en het wordt opvoeding en praktijken 
(die per cultuur  kunnen verschillen) overgedragen. Er is geen 
paradijselijke situatie waarin een pure natuur te vinden is. Deze structuur 
maakt de mens altijd tot een ‘breuk’ – met een teller (de cultuur, de Geist 
en Psyche die resp. het domein van betekenis en identiteit bepalen) en 
een noemer (het lichaam en de verhouding van de mens ertoe). 

2. De tweede wet keert zich vooral tegen het idee dat er een oorspronkelijk, 
substantieel of ‘echt’ zelf is waar het ik een directe toegang toe heeft en 
die zijn ‘eigenlijke’ identiteit bepaalt. De ziel, het zelf is niet gegeven, maar 
steeds in ontwikkeling en voorlopig. Maar het is niet alleen een 
psychologische wet. Het is meer een algemene wet dat cultureel gegeven 
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vorm (middel) noodzakelijk is om een inhoud onmiddellijk) te genereren. 
Dat zien we bv. in de taal. Je kunt het spreken van de mens zien als 
bemiddelde onmiddellijkheid omdat een bepaalde gedachte weliswaar 
spontaan kan worden verwoord, maar pas kan worden gedacht en 
uitgesproken en begrepen via het middel van de taal die we hebben leren 
beheersen. Dat die gedachte bemiddeld is en ook verkeerd kan worden 
bemiddeld via de taal zien we bv. als we schrijven en een spelfout of 
grammaticale fout maken of vinden dat we ons niet goed hebben 
uitgedrukt, vaak juist als we spontaan en direct zijn.    

3. De derde wet is de grondslag van de opvatting van menselijke 
waardigheid die Plessner verdedigt. Het u-topische standpunt verwijst niet 
naar een fictieve ideale samenleving die met alles erop en eraan wordt 
gedacht, zoals die van Thomas More of Marx klasseloze maatschappij. 
Ze verwijst naar de niet vast te leggen positie van het ik, die met de ex-
centriciteit gegeven is, en die het individuele ik in zich draagt als een 
positie van waaruit hij zichzelf kan ontdekken en kritiseren en veranderen 
op een manier die in principe nooit ‘af’ is. Omdat alle mensen/personen 
deze positie in zich dragen is het ook de basis van de sociale moraal van 
het ‘wij’ als samenleving en mensheid en de grondslag van de menselijke 
waardigheid en vrijheid.  

4. De eerste drie wetten zijn te vinden in  het genoemde hoofdwerk ‘Die 
Stufen’. Later, in de jaren dertig, voegt Plessner er nog een    
vierde wet aan toe. De vierde wet sluit aan bij  het utopische standpunt en 

bij wat hier boven gezegd is over de ziel. Er is immers geen
‘kern’ die blootgelegd kan worden, de ziel in zekere zin begint als een lege 

ruimte die in de loop van het leven door ervaringen en
gebeurtenissen een inhoud krijgt die het individu steeds weer kan 

structureren en herstructureren tot een samenhangend geheel door
verhalen maar nooit zo dat hij die volledig onder beheer heeft en af kan 

sluiten, omdat er altijd dieptes, verborgen hoeken, en nog te
gebeuren staande zaken en ervaringen zijn die het perspectief en de ziel 

zelf veranderen  De ondoorgrondelijkheid, of ook wel 
onuitputtelijkheid van de ziel van het individu gelden niet alleen voor het 

individuele leven van de persoon, maar ook voor groepen,
culturen en maatschappijen die altijd historisch en sociaal contingent zijn en 
nooit de mogelijkheden van  het mens-zijn uit kunnen putten. 

4.  De wet van de ondoorgrondelijkheid. 
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3. De derde wet is de grondslag van de opvatting van menselijke waardigheid die 
Plessner verdedigt. Het u-topische standpunt verwijst niet naar een fictieve ideale 
samenleving die met alles erop en eraan wordt gedacht, zoals die van Thomas More 
of Marx klasseloze maatschappij. Ze verwijst naar de niet vast te leggen positie van 
het ik, die met de ex-centriciteit gegeven is, en die het individuele ik in zich draagt als 
een positie van waaruit hij zichzelf kan ontdekken en kritiseren en veranderen op 
een manier die in principe nooit ‘af’ is. Omdat alle mensen/personen deze positie in 
zich dragen is het ook de basis van de sociale moraal van het ‘wij’ als samenleving 
en mensheid en de grondslag van de menselijke waardigheid en vrijheid.  
4. De eerste drie wetten zijn te vinden in  het genoemde hoofdwerk ‘Die Stufen’. 
Later, in de jaren dertig, voegt Plessner er nog een  vierde wet aan toe. De vierde 
wet sluit aan bij  het utopische standpunt en bij wat hier boven gezegd is over de 
ziel. Er is immers geen  ‘kern’ die blootgelegd kan worden. De ziel/het zelf begint  in 
zekere zin als een lege ruimte die in de loop van het leven door ervaringen en 
gebeurtenissen een inhoud krijgt die het individu steeds weer kan structureren en 
herstructureren tot een samenhangend geheel door verhalen maar nooit zo dat hij 
die volledig onder beheer heeft en af kan sluiten, omdat er altijd dieptes, verborgen 
hoeken, en nog gebeuren staande zaken en ervaringen zijn die het perspectief en 
de ziel zelf veranderen  De ondoorgrondelijkheid, of ook wel onuitputtelijkheid van de 
ziel van het individu gelden niet alleen voor het individuele leven van de persoon, 
maar ook voor groepen, culturen en maatschappijen die altijd historisch en sociaal 
contingent zijn en nooit de mogelijkheden van  het mens-zijn uit kunnen putten.
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Weimar Republiek - Politiek links – dan meer liberaal en conservatief

Eerste belangrijke geschriften Eenheid van de Zinnen – Grenzen van de 
Gemeenschap – Stufen...

Hij publiceert in 1924 een klein geschrift,  Grenzen van de Gemeinschaft, van 
zo’n 100 pagina’s, dat acht jaar later, gevolgd wordt door Macht und 
Menschliche Natur met zijn opvattingen over ethiek en politiek, zelf noemt hij 
het ergens ‘toegepaste ethiek’, waarin hij zijn theorie over de menselijke ziel 
of psyche  en die van de macht als politiek medium, ontvouwt. De Nazi’s zijn 
dan nog niet aan de macht en dat is van belang om te zien hoe Plessners 
denken zich in een klimaat ontwikkelt waarin de democratie nog allerminst 
wortel heeft geschoten, en Duitsland onder grote druk staat zowel binnenland 
door het radicale nationalisme en communisme, vaak ook gewelddadig,  als 
door het buitenland, de bezetting van belangrijke gebieden zoals het Rijnland 
en de herstelbetalingen. 
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De term ‘gemeenschap’, Gemeinschaft, Community, duidt op een sterk gevoel van verbondenheid tussen individuen binnen een bepa
politiek verband. De notie wordt vaak verbonden met een natuurlijke verwantschap zoals in een familie of gezin, maar bij uitbreiding ook naar andere 
grondslagen dan biologische, zoals politieke, juridische of culturele (taal, geschiedenis) of zelfs economische (EGKS – Europese

Plessners geschrift verwijst naar een in 1887 uitgekomen boek van de Duitse historicus en socioloog Tonnies over ‘Gemeinschaf
Tonnies ontwikkelt daarin een specifiek contrast tussen tussen de idee van een gemeenschap en die van maatschappij (zoals ik 
vertalen). Een gemeenschap bepaalt je identiteit, je begrijpt jezelf vanuit een intieme en als dwingend ervaren organische verbinding met 
gelijkgezinden, vanuit wat Tonnies een ‘wezenlijke’, diepverwortelde wil noemt. Gemeenschappen behoren tot de bestaanswijze v
vroegste vormen ervan zijn groepen nomaden die voor hun voortbestaan op elkaar zijn aangewezen en geleidelijk aan grotere sta
maatschappij daarentegen is een typisch modern organisatorisch verschijnsel waarin de identiteit primair als individu wordt beleefd die op basis van 
eigen wil (Kurwille) in contact treedt met een ander individu een tijdelijk relatie aan te gaan waaruit beiden zoveel mogelijk proberen te halen, in termen 
van wat zij in de breedste zin zien als hun voordeel, het gaat niet per se om economisch voordeel, ook om vrijwillige relatie in clubs, vrijwilligerswerk, 
kortstondige ontmoetingen in de openbare ruimte etc. 
Tonnies boek deed tot de eeuwwisseling weinig, maar werd met het ontstaan van een invloedrijke Jeugdbeweging die sterk nation
natuurgericht was belangrijker, vooral normatief, omdat dit gepaard ging met een hierarchische voorkeur voor de gemeenschap a
directe en onmiddellijk beleefde bron van identiteit en zin. Deze jeugdbeweging kreeg ook politieke connotaties hetgeen zich aan
Eerste Wereldoorlog nog veel breder uitte dat alleen maar ‘Wandelgroepen’ in het enthousiasme om Duitsland te dienen als natie e
invloed in de wereld uit te breiden. Hiermee is in grote lijnen wel aangegeven hoe deze invloeden doorwerken in de 1e helft van de 20
de Tweede Wereldoorlog. 
Plessners boek, geschreven in dezelfde tijd als de eerste putsch van Hitler, maar ver voor diens machtsovername in 1933, richt z
jeugdbeweging, of wat hij in bredere zin het sociaal-radicalisme noemt dat geen oog heeft voor de grenzen van deze gemeenschapsi
beoogt Plessner dus een kritiek te formuleren die niet zozeer normatief is, ik ben tegen..., maar die meer Kantiaans geinspireerd is, in die zin dat hij op 
basis van meer fundamentale gedachten over de menselijke conditie de ‘noodzakelijke’ grenzen van deze gemeenschapsidee wil la
Grenzen der Gemeinschaft is een complex en in veel opzichten ambivalent boekje dat ik hier niet helemaal kan uitleggen. Ik heb m
op het eerste deel omdat dat al een aantal ideeen bevat die we misschien herkennen in de hedendaagse politieke discussies. Mi
naar het inbrengen van Plessners ideeen in het actuele debat over nationalisme en identiteit.   
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Rationalistisch moreel optimisme: de meeste mensen deugen
Irrationeel cultureel pessimisme: Baudet (Spengler)
Moderniteit – bewustzijn – autonomie – rede
Geest tegen leven  Tegenstelling

‘Zoals men ziet, kan men het probleem van een kritiek van het sociale radicalisme,  
terugbrengen tot deze kern: Kan in een ideaal samenleven van de mens macht worden 
geëlimineerd? Als de fysische dimensie van het zijn de mens overal de meest lage 
machtsmiddelen opdringt, is dat dan verenigbaar met zijn psychisch-geestelijke 
persoonlijkheid?  Kan een mens zonder machtsmiddelen, zonder kunstmatigheid en 
scrupules bestaan?  Moet of mag een mens zelfs, als een persoon die zichzelf buiten zijn 
lichaam kan denken, uitsluitend de waarde van oprechtheid als richtsnoer nemen, of moet of 
mag hij zelfs als psychisch wezen en als geestelijk wezen overal direct zijn? Zijn er niet ook 
waarden van indirectheid en zijn deze waarden niet juist alleen in een – steeds een speciaal 
soort – maatschappelijke ordening van het leven, realiseerbaar en nooit in een 
gemeenschap? Heeft de dualistische antropologie gelijk als ze de mens als ziel en geest 
invoegt in een transcendente gemeenschap en daarom op iedere maatschappij het zegel van 
minderwaardigheid plakt vanwege de dwang van het zuiver fysieke bestaan? Verdraagt de 
ziel de directheid van de gemeenschap eigenlijk wel?’
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Onbevredigend:
Elke politicus wil de wereld veranderen, ook niet-veranderen (conservatief) is 
een politieke positie die tegen bepaalde bepaalde verandering is die radicaal 
en zelfs terroristisch kan zijn. Maar belangrijker is dat veel conservatieven 
niet alleen bepaalde veranderingen tegen willen houden, bijvoorbeeld 
technologisering en globalisering, maar ook de overheid willen inzetten om de 
wereld zoals die is terug te veranderen naar vroeger tijd.

Radicalist: nog op een ander punt te algemeen. Compromisbereid is volgens 
Plessner juist het kenmerk dat het sociaal radicalisme mist. Het is de 
essentie van politiek. De extremist staat voor polarisering, maar zonder in 
gewelddadigheid te vervallen. De vraag is echter in hoeverre 
gewelddadigheid zo goed af te bakenen valt: haat zaaien, minder minder 
Marokkanen gaat ver dan niet compromisbereid zijn en geen dialoog wensen. 
Bovendien zijn ook gewone partijen, bv. religieuze partijen  op sommige 
punten niet compromisbereid. Dus het niet compromisbereid zijn is geen 
onderscheidend criterium tussen de drie. 
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Plessner presenteert deze twee varianten vooral beschrijvend en vallend 
onder dezelfde kritische diagnose van de grenzen van de gemeenschap, en 
niet in relatie tot bijvoorbeeld gewelddadigheid, hoewel de aanwezigheid van 
milities, bewapende troepen in het Dutisland van na de Tweede 
Wereldoorlog, heel gewoon was en het Rijksleger als inzetbaar om een 
bovenpartijdig machtsmonopolie uit te oefenen een problematisch punt bleef 
gedurende de hele Weimar periode. Uiteindelijk leidde dit tot de 
machtsovername van Hitler die de best georganiseerde (SA)-militie aan zijn 
zijde had en daarmee op veel plekken al voor de machtsovername een 
terreurachtige invloed had. 

Vandaag de dag zijn er twee varianten van radicalisme bijgekomen waarvan 
de eerste, bijvoorbeeld de dier- en milieu-radicalisme een doorzetten van 
bepaalde tendenzen tot ‘gelijkschakeling’  in het moderne denken is, en de 
andere niet-modern is, nl. die van het radicaal religieuze Islamistische of 
Hindoeistische terrorisme, de Politieke Islam, die echter als een variant van 
het nationalistische denken kan worden opgevat. 

27



28



29


