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Ten geleide 

De redaktie van Rekenschap heeft besloten een meer thematisch karakter aan de 
verschillende nummers van het tijdschrift te geven om daardoor meer 
samenhang tussen de artikelen tot stand te brengen. Het ligt niet in de bedoeling 
om de thema's als een keurslijf te gaan toepassen. Er moet naast de te kiezen 
thema's ook ruimte blijven voor andere onderwerpen. Maar door meer thema-
tisch te werk te gaan, hoopt Rekenschap voor het nog steeds groeiende 
abonneesbestand een nog herkenbaarder gezicht te krijgen. 
Als eerste thema is gekozen voor 'de staat als zedenmeester' omdat dit onder-
werp weer midden in de belangstelling staat, zoals de Utrechtse socioloog Rob 
Tielman uiteenzet. Het thema wordt met behulp van een paar voorbeelden nader 
uitgewerkt. Zo tracht het oud-hoofdbestuurslid, en jurist Jan-Willem Sentrop 
duidelijk te maken welke rol de overheid speelt bij het al dan niet veilig stellen 
van de persoonlijke levenssfeer. De aan de Utrechtse universiteit verbonden sek-
suoloog Lex van Naerssen behandelt het zeer aktuele thema van de (kinder)-
porno op een meer verantwoorde wijze dan de laatste tijd (vooral in Amerika) 
gebruikelijk is. Het hoofdbestuurslid en jurist Cees van Wijk houdt de abortus-
problematiek tegen het licht van het door humanisten bepleite zelfbeschikkings-
recht. Vervolgens gaat de eveneens aan de Utrechtse universiteit verbonden psy-
choloog Theo Sandfort in op de diskussie over de leeftijdsgrenzen in de zeden-
wetgeving zoals die momenteel plaatsvindt. Het is door een toevallige samenloop 
van omstandigheden dat juist in dit nummer over zedenmeesteren het helaas 
overleden oud-hoofdbestuurslid en jurist Max Knap wordt herdacht door de 
oud-voorzitter en jurist Max Rood. Het was immers Max Knap die zich (onder 
andere in Rekenschap) zo verdienstelijk heeft gemaakt door zijn strijdbare hou-
ding tegen de staat als zedenmeester. 
Redacteur Paul Cliteur heeft een toepasselijke boekbespreking geschreven naar 
aanleiding van het onlangs in het Nederlands vertaalde boek van de Engelse 
historicus Rowse over homoseksuelen in de geschiedenis: een bron van voorbeel-
den van zedenmeesterij. 
De redaktie hoopt dat deze thematische aanpak in de smaak valt. Wij houden 
ons voor suggesties aanbevolen. 

RT 



De staat als zedenraeestez 

Rob Tielman 

De geschiedenis van het humanisme is nauw verbonden met de tot stand koming 
van de scheiding van kerk en staat.' Vooral onder invloed van de Franse Revo-
lutie is de staat in toenemende mate ontdaan van haar theocratische karakter. 
Maar op de liberale negentiende eeuw volgde rond de eeuwwisseling een confes-
sionele reactie. Vanuit confessioneel oogpunt behoorde de staat zedenmeester te 
zijn. De toenemende secularisatie en deconfessionalisering heeft in de tweede 
helft van deze eeuw een einde gemaakt aan de confessionele meerderheid uit de 
eerste helft. Maar is daarmee de staat als zedenmeester ook verdwenen? 

Het eerste dat opvalt aan het begrip zedenmeester is dat in de praktijk met zeden meestal 
seksuele zeden werden bedoeld terwijl het woord eigenlijk een bredere ethische bete-
kenis heeft. Het is kenmerkend voor het verengde blikveld van veel confessionelen dat 
vaak ethiek in feite neerkwam op seksuele ethiek, en niet op bijvoorbeeld economische 
of militaire ethiek. Vanuit humanistisch oogpunt zou het onjuist zijn de seksualiteit 
wezenlijk anders te benaderen dan alle andere aspecten van menselijk gedrag. De vraag 
of de staat zedenmeester is of zou moeten zijn, dient daarom niet alleen te slaan op 
seksualiteit, maar ook op criminaliteit, bedrijfsleven, defensie, milieu, enzovoorts. 
Met het begrip zedenmeester wordt meestal bedoeld dat iemand, in dit geval de staat, 
het recht heeft anderen dwingend voor te schrijven hoe zij hun leven dienen in te rich-
ten. Kenmerkend voor het moderne humanisme is het uitgangspunt dat mensen zèlf zin 
en vorm moeten kunnen geven aan hun eigen bestaan.' Het zelfbeschikkingsrecht dient 
in deze gedachtengang door de overheid veilig gesteld te worden. Dat houdt bijvoor-
beeld in dat de staat voorwaarden moet scheppen voor een zodanige vrijheid, gelijk-
waardigheid en solidariteit dat iedereen op menswaardige wijze moet kunnen leven. Zo 
mag de staat regels stellen om de zwakkeren zodanig te beschermen dat zij niet in hun 
zelfbeschikkingsrecht aangetast worden. Wat is nu de grens tussen bescherming en 
zedenmeesterij? 
Een aktueel voorbeeld vormt de Wet gelijke behandeling, die discriminatie van vrou-
wen, homoseksuelen en ongehuwden moet tegengaan. Volgens sommige confessionelen 
zou dit neerkomen op zedenmeesterij: de staat verbiedt te discrimineren. De grens 
tussen bescherming en zedenmeesterij kan het beste getrokken worden met behulp van 
het zelfbeschikkingsrecht.; De staat verbiedt geen enkele confessionele vrouw, homo of 
ongehuwde samenwonende om zichzelf als minderwaardig te beschouwen en te behan-
delen. Om grondwettelijke redenen heeft de staat wel de taak te voorkomen dat anderen 
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in hun zelfbeschikkingsrecht worden aangetast, bij voorbeeld door discriminatie. De 
vergelijking met abortus dringt zich op: niemand wordt gedwongen om te aborteren, 
maar evenmin mag iemand abortus verhinderen. Niemand wordt door de Wet gelijke 
behandeling gedwongen om het eigen leven anders in te richten, maar evenmin mag 
iemand anderen verhinderen zijn of haar eigen leven te leiden. 
De grens tussen beschermen en bevoogden is soms op het eerste oog moeilijk te onder-
kennen. Dat geldt vooral wanneer kinderen in het geding zijn. Het zelfbeschikkings-
recht vooronderstelt het vermogen zelfstandig te kunnen kiezen. Wanneer dat vermogen 
slechts ten dele aanwezig is, kan de omgeving daaraan het recht ontlenen om gedrags-
alternatieven te beperken. Belangrijk is dan de vraag hoe dit gebeurt. Wie macht uit-
oefent met het doel die macht over anderen te vergroten, doet iets bevoogdends omdat 
daardoor het zelfbeschikkingsrecht verder aangetast wordt. Wie macht uitoefent om 
daardoor te bevorderen dat mensen beter in staat zullen zijn om hun eigen keuzes te 
maken, handelt daardoor in overeenstemming met het uitgangspunt van het zelf-
beschikkingsrecht. Konkreet: wie wil opvoeden tot vrijheid moet niet zonder meer kin-
deren vrijlaten maar is gerechtigd soms zodanige vrijheidsbeperkingen aan te brengen 
dat daardoor uiteindelijk voor iedereen een grotere vrijheid ontstaat. 
De staat als zedenmeester heeft vaak in het verleden een kans kunnen krijgen omdat het 
begrip vrijheid verengd werd tot de afwezigheid van dwang, waardoor het de vrijheid 
van de sterkere en de onvrijheid van de zwakkere werd. Daarom is het monsterverbond 
tussen confessionelen en klein links inzake de porno (zoals dat onlangs bleek te bestaan) 
vanuit humanistisch oogpunt zo bedenkelijk. 
Niet omdat er niets op te merken zou zijn over vrouwvijandigheid in bepaalde vormen 
van porno, maar omdat sommige middelen erger zijn dan de kwaal. Wie Staphorst no-
dig heeft om vrouwen te beschermen, zet de deur open voor bevoogding die vrouwen 
opnieuw in een tweederangs positie zou bevestigen. Het zelfbeschikkingsrecht van vrou-
wen kan niet worden versterkt met behulp van tegenstanders daarvan. 
Een ander voorbeeld van de grenslijn tussen beschermen en bevoogden biedt de veilig-
heidsindustrie. Het is de taak van de staat voor de veiligheid van de burgers zorg te 
dragen. Deze bescherming dient niet plaats te vinden door de commerciële veiligheids-
industrie, omdat die er belang bij heeft het gevoel van onveiligheid te vergroten. Wie 
zich veilig voelt doet geen beroep op de veiligheidsindustrie. De paradoxale situatie doet 
zich voor dat in landen en steden waar de veiligheidsindustrie het sterkst is, ook het 
gevoel van onveiligheid het grootst is. Het belang van de veiligheidsindustrie bij de be-
scherming van de bevolking is door haar commerciële karakter onzuiver: niemand 
graaft graag zijn eigen graf. Alleen de staat kan op zuivere motieven beschermen: het is 
in ieders belang als de kosten van die bescherming zo laag als noodzakelijk worden ge-
houden. Wie zich bij het veilig stellen van het zelfbeschikkingsrecht afhankelijk maakt 
van derden die er belang bij hebben dat je van hen afhankelijk blijft, werkt bevoogding 
in de hand. Het geweldsmonopolie van de staat moet daarom niet worden aangetast. 
Niet omdat de staat zou moeten zedenmeesteren, maar wel omdat de staat het recht en 
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de plicht heeft het zelfbeschikkingsrecht veilig te stellen. Aantasting van de verzorgings-
staat kan ertoe leiden dat mensen meer afhankelijk worden gemaakt van elkaars wille-
keur. Ook daardoor wordt het zelfbeschikkingsrecht aangetast. Daarom dient men zich 
ervan bewust te zijn, dat niet alleen de staat zedenmeester kan zijn, en dat een demo-
cratische staat noodzakelijk is om het zedenmeesteren te kunnen tegengaan. Er is 
immers geen echte vrijheid zonder rechtvaardigheid. 

Noten 
1 Constandse, A. L.; Geschiedenis van het humanisme in Nederland; Den Haag 1967. 
2 Tielman, R. A. P.; Voorontwerp Humanistisch Perspectief; Utrecht 1983. 
3 Waaldijk, C.; R. A. P. Tielman; Grondrechtenafweging en de Wet gelijke behandeling; Utrecht, 

1984. 

Je overh&,d1 
iLbedli of zedenmeester? 
Jan-Willem Sentrop 

Het bevorderen van het eigen woningbezit vormt al vele jaren één van de hoofdpunten 
uit het volkshuisvestingsbeleid. Door middel van rij kspremies, overheidsgaranties en 
fiscale faciliteiten wordt de aankoop van nieuwe of bestaande woningen actief bevor-
derd. Voor het verkrijgen van een garantie van overheidswege op een hypothecaire le-
ning voor de aankoop van een eigen huis is een bepaalde aanvraagprocedure voorge-
schreven, waarbij uiteraard het inkomen van de aspirant-koper, van een eventuele 
partner en hun vaste financiële verplichtingen een belangrijke rol spelen. Wanneer de 
betrokkene, eenmaal huiseigenaar geworden, niet langer aan zijn financiële verplich-
tingen kan voldoen en het tot een gedwongen verkoop van de woning komt, zal door-
gaans de overheidsgarantie worden aangesproken. In de meeste gevallen is de opbrengst 
van een woning bij gedwongen verkoop onvoldoende om de hypotheekschuld te kunnen 
voldoen. Het verlenen van garantie op de hypothecaire lening van de koper betekent dus 
het in beginsel ter beschikking stellen van gemeenschapsgeld aan de (in financiële pro- 



blemen verkerende) woningeigenaar. De beslissing over deze vorm van overheids-
garantie — waarin de woongemeente en het rijk elk voor vijftig procent deelnemen — is 
voorbehouden aan de gemeente nadat een zogenaamd bemiddelend orgaan advies heeft 
uitgebracht over de financiële draagkracht van de aspirant-koper en zijn partner. 

Grote verontwaardiging ontstond toen de Vereniging Eigen Huis van verschillende 
kanten meldingen ontving dat enkele gemeenten overlegging van een sterilisatieverkla-
ring verlangden in gevallen waarin het financiële risico voor gemeente en rijk niet aan-
vaardbaar werd gevonden wanneer niet redelijkerwijs vaststond dat beide partners hun 
inkomen ten tijde van de aanvraag zouden blijven behouden. De staatssecretaris van 
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, in schriftelijke Kamervragen om zijn oordeel 
gevraagd,' verklaarde haastig deze gang van zaken niet aanvaardbaar te vinden. 

Conflicterende belangen 
Dit praktijkvoorbeeld is vanuit verschillende gezichtspunten interessant in verband met 
de principiële en ethische achtergronden. In de eerste plaats gaat het hier om een loep-
zuiver voorbeeld van discriminatie; niet valt immers in te zien waarom van de vrouw een 
sterilisatieverklaring verlangd zou mogen worden, terwijl de man op geen enkele wijze 
kan (en hoeft te) garanderen dat hij zijn vaste inkomsten zal behouden. Ook hij kan im-
mers worden ontslagen, zijn eigen bedrijf zien teruglopen of arbeidsongeschikt worden. 
In de tweede plaats vormt het de illustratie van het gegeven dat elk beroep dat wij als 
burgers in onze moderne verzorgingsstaat op voorzieningen van overheid of anderen 
doen (subsidie-aanvrage, sollicitatie, medische zorg, begeleiding van een humanistisch 
raadsman/vrouwe, krediet-aanvrage, enz.) het overleggen van persoonlijke gegevens 
meebrengt alvorens wij tot de gevraagde voorziening worden 'toegelaten'. Het verzame-
len en opslaan van persoonsgegevens vormt als het ware de schaduw van de primaire 
relatie (burger-overheid, werknemer-werkgever, hulpvrager-hulpverlener, krediet-
vrager-financiële instelling enz.). De geregistreerde is daarbij doorgaans de zwakkere 
partij — hij doet immers een beroep op voorzieningen die hem eventueel kunnen wor-
den geweigerd — die vaak niet of onvoldoende wordt geïnformeerd over deze regi-
stratieconsequenties en over de wijze waarop van de verstrekte gegevens gebruik zal 
worden gemaakt.2  
In de derde plaats is het voorbeeld illustratief voor het duidelijke spanningsveld tussen 
een aantal conflicterende belangen. 
De overheid heeft een gerechtvaardigd belang bij het zorgvuldig beoordelen van de 
financiële risico's, verbonden aan de garantieverlening. Het gaat hier immers om ge-
meenschapsgeld en wij moeten er als belastingbetaler op kunnen vertrouwen dat de 
overheid van de algemene middelen een zorgvuldig gebruik maakt. 
De aanvragers van de garantie hebben uiteraard geheel andere belangen. Primair gaat 
het hun erom door middel van de garantie de financiering van de woning, eventueel 
tegen gunstiger condities van de bank 'rond' te krijgen. Daarnaast kunnen zij aanspraak 
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maken op een behoorlijke behandeling van hun aanvraag door de overheid. 
In de juridische literatuur en de rechtspraak is een aantal algemene beginselen van be-
hoorlijk bestuur tot ontwikkeling gekomen, waaraan de rechter het overheidshandelen 
kan toetsen. Dit heeft ertoe geleid dat overheidsorganen bij hun beslissingen met deze 
beginselen op voorhand rekening houden. Het gaat hier om de beginselen van rechts-
gelijkheid, rechtszekerheid, voldoende motivering van beslissingen, zorgvuldigheid e.d. 
Hoewel al deze beginselen in de juridische literatuur en in de jurisprudentie (rechterlijke 
uitspraken) een zekere omlijning hebben gekregen, is het duidelijk dat bijv. het zorgvul-
digheidsbeginsel verschillende interpretaties mogelijk maakt. In de gemeenten in het 
voorbeeld heeft men kennelijk geoordeeld dat het verlangen van een sterilisatieverkla-
ring paste in een zorgvuldige behandeling van de garantie-aanvrage. Deze opvatting is, 
zoals wij eerder zagen, zeer discutabel. Ik meen dat een dergelijk overheidshandelen 
strijdig is met twee in onze rechtsorde erkende grondrechten, het non-discriminatie-
beginsel (Grondwet, artikel 1) en het recht op eerbiediging van de persoonlijke levens-
sfeer (Grondwet, artikel 10). Hoewel dit laatste artikel formeel nog niet in werking is ge-
treden (Grondwet, artikel VI), bestaan er thans wel algemeen gangbare verkeersopvat-

tingen omtrent het recht op bescherming van ieders privacy, die het mogelijk maken het 
overheidshandelen in de bedoelde gemeenten juridisch aan te pakken. 

Grote Broer is in de groei 
Het hier besproken voorbeeld maakt duidelijk dat het recht op bescherming van de per-
soonlijke levenssfeer (privacy), te omschrijven als het recht om onbevangen zichzelf te 
kunnen zijn zonder waarneming en inmenging van buitenaf, geen absoluut gegeven is, 
maar een recht dat van geval tot geval moet worden afgewogen tegen — en soms be-
vochten op — andere rechten en belangen (in het voorbeeld: de zorgvuldige besteding 
van overheidsgeld). Het is dus een relatief recht, waaraan zowel door de betrokkene, 
vanuit persoonlijke motieven, als door beslissers, bij het nemen van hun beslissingen,  

een verschillend gewicht kan worden toegekend. Ook  in recente jurisprudentie blijkt een 
wisselende waardering van de rechtsprekende colleges voor de privacy als bescherm-
waardig rechtsgoed. 
Zeker nu ook in humanistische kring naar aanleiding van Tielmans Voorontwerp 
Humanistisch Perspektief3  opnieuw discussie plaatsvindt over de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer, is het interessant vast te stellen dat de overheid langs ver-
schillende ontwikkelingslijnen steeds dieper in het vrije domein van de individuele 
burger doordringt. 
De visie op de omvang van de overheidstaak is geen statisch gegeven. Al naar gelang de 
politieke opvattingen bestaan grote verschillen in beoordeling van dit onderwerp en ook 
factoren als de economische situatie, de mate van welvaart, de ontwikkelingsfase en het 
algemeen maatschappelijk klimaat bepalen in belangrijke mate welke taken aan de over-
heid worden toebedeeld en hoe deze taken worden uitgevoerd. 
In de moderne verzorgingsstaat wordt door de verschillende overheden een veelheid aan 
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uiteenlopende taken vervuld, die kunnen worden gevat in de verzamelbegrippen beleid 
en bestuur. De omvang van onze bevolking, de ingewikkeldheid van onze samenlevine 
— men denke aan het stelsel van sociale voorzieningen —, het hoge verzorgingsniveau 
en het rechtsstaatkarakter van onze samenleving leiden ertoe dat moderne hulpmiddelen 
worden aangewend om de verschillende beleids- en bestuurstaken op efficiënte en 
effectieve wijze te kunnen vervullen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van voorzie-
ningen, die door de technologische ontwikkeling beschikbaar zijn gekomen, met name 
van geautomatiseerde gegevensverwerking per computer. 
Daarnaast wordt onder de huidige moeilijke sociaal-economische omstandigheden een 
zeer hoge prioriteit toegekend aan de bestrijding van belastingfraude en van misbruik en 
oneigenlijk gebruik van sociale voorzieningen. 
Laten wij enkele voorbeelden van de toenemende greep van de overheid op het doen en 
laten van individuele burgers eens nader bezien. 

Gemeentelijke bevolkingsadministratie (GBA) 
Van oudsher vormt de gemeentelijke bevolkingsboekhouding de basisadministratie, zo-
wel voor beleidsbeslissingen als voor beslissingen van (semi-)overheidsinstanties met be-
trekking tot individuele burgers. Iedere Nederlandse ingezetene wordt meteen bij de ge-
boorte in de gemeentelijke bevolkingsboekhouding opgenomen en de persoonskaart 
vormt als het ware de 'papieren schaduw' van iemans levensweg: uiteenlopende admini-
stratieve aangelegenheden als afgifte van een paspoort, oproep keuring militaire dienst-
plicht, huwelijk, verhuizing, opname in een psychiatrische inrichting, verlening van een 
koninklijke onderscheiding leiden tot een aantekening op de persoonskaart. Velerlei in-
stanties in de semi-overheidssfeer als Raden van Arbeid, Sociale Verzekeringsbank, 
bedrijfsverenigingen, pensioenfondsen e.d. maken gebruik van gegevens in de 
gemeentelijke bevolkingsadministratie. Het gaat hier om een taak van de gemeenten, 
hoewel de inrichting en het bijhouden worden beheerst door uniforme rijksregelingen. 
Zowel de periodieke als de incidentele mutatieberichtgeving omvat enkele tientallen 
miljoenen mutaties per jaar; op grond van efficiency-overwegingen is dan ook door de 
gemeenten op grote schaal overgegaan tot automatisering van de bevolkingsboekhou-
ding. Een verdere versoepeling van het geautomatiseerde gegevensverkeer is thans voor-
zien door de genoemde semi-overheidsinstanties, die wettelijke taken uitvoeren (zoals 
uitbetaling van kinderbijslag, sociale uitkeringen en pensioenen), zonder tussenkomst 
van de gemeenten rechtstreeks de benodigde gegevens aan de geautomatiseerde bevol-
kingsbestanden te laten onttrekken. Daarbij zou gebruik worden gemaakt van Datanet-
1, het openbare netwerk van PTT voor de geautomatiseerde overdracht van gegevens. 
Het ligt in de bedoeling daarbij gebruik te maken van het algemene administratie- 
nummer, dat inmiddels al aan twaalf miljoen Nederlanders is toegekend.' Argument 
voor deze aanpak is onder meer dat het de burger ontlast van de verplichting aan ver- 
schillende instanties steeds weer dezelfde persoonsgegevens (naam, adres, geboorte- 
datum, burgerlijke staat e.d.) op te geven; dat wordt dan immers vanuit de GBA voor 
hem gedaan. 
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Van een vanuit privacy-oogpunt bepaald bedenkelijk gehalte zijn de veel verdergaande 
aanbevelingen van de Bestuurlijke Overlegcommissie voor Overheidsautomatisering 
(BOCO). Deze heeft in januari 1984 een Structuurschets voor Persoonsinformatievoor-
ziening uitgebracht.5  Daarin wordt een dertigtal knelpunten genoemd in het gegevens-
verkeer tussen de GBA en andere persoonsinformatiesystemen van de overheid. Zo 
signaleert de BOCO dat geen spontane verstrekking van bevolkingsgegevens plaatsvindt 
aan de administratie studiefinanciering, het kentekenregister, de administratie omroep-
bijdragen, gerechtelijke administraties, opsporingsregisters, signaleringsadministratie 
paspoorten, testamentenregister en administratie sparen en lenen van RPS en PCGD. 
Verder mist men gegevensuitwisseling tussen administraties in de sfeer van de sociale 
zekerheid en de belastingdienst, tussen administratie van de nutsbedrijven en bevol-
kingsboekhouding en noemt men het ontbreken van een directe aansluiting van de 
politie op de administratie van de telefoondienst.' 

Bestrijding van belastingfraude en misbruik van sociale voorzieningen 
Al jaren wordt onderkend dat — waarschijnsel vooral onder invloed van de toege-
nomen belastingdruk en de progressie in de belastingtarieven — de belastingmoraal 
onder de belastingbetalers op bedenkelijke wijze is afgenomen. Er is een zwart circuit 
ontstaan, dat voor de fiscus verborgen wordt gehouden en waarvan de omvang op 
tientallen miljarden guldens geschat wordt. 
Het zeer grote aantal Nederlanders dat voor zijn levensonderhoud op enige vorm van 
uitkering is aangewezen (er zijn alleen al bijna 800.000 ingeschreven werklozen) nood-
zaakt tot een efficiënt werkende administratie om een ieder tijdig zijn uitkering te ver-
zekeren en tot een effectieve controle op wijzigingen in de levensomstandigheden welke 
op het recht op een uitkering en op de hoogte daarvan van invloed zijn. 
Zowel door de belastingdienst als vanuit de Sociale Verzekeringsraad is gewerkt aan een 
eigen nummersysteem ter vergroting van de efficiency van de eigen persoonsadmini-

stratie, terwijl wordt overwogen te komen tot één sociaal-fiscaal nummer, dat het 
onderling uitwisselen van gegevens over dezelfde persoon aanmerkelijk zou verge-
makkelijken. De regering heeft onlangs besloten tot de indiening van een wetsontwerp,  
dat de invoering van een fiscaal nummer en de opneming daarvan in de salarisadmini-

straties van de werkgevers per 1 januari 1986 beoogt.' De invoering van het fiscaal num-
mer, waarop door verscheidene politieke partijen al enige tijd wordt aangedrongen,  
moet dan ook gezien worden als een eerste stap naar een verscherping van de controle 
op de primaire inkomensbestanddelen van de burgers. Ook op andere terreinen van 
overheidszorg wordt gewekt aan omvangrijke operaties welke een efficiënte geautomati-
seerde opslag en uitwisseling van persoonsgegevens ten doel hebben. 
Voor diverse politietaken (zoals herkenningsdienst, dactyloscopische dienst, boete-
incasso) zijn geautomatiseerde persoonsregistraties opgezet of in ontwikkeling. Aan de 
verdere uitbouw van de automatisering van meer onderdelen van de politietaak wordt 
op planmatige wijze gewerkt.' 
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Door het ministerie van Verkeer en Waterstaat wordt gewerkt aan de voorbereiding van 
een centrale registratie van voertuigen en hun bestuurders. De Rijksdienst voor het 
Wegverkeer te Veendam, die momenteel alleen de kentekenregistratie voert, krijgt 
volgens de plannen de verantwoordelijkheid voor een veel omvangrijker registratie-
systeem, waarin gegevens over het voertuig (kenteken, technische staat) en zijn eigenaar 
(verzekering, wegenbelasting, rijbewijs) worden opgenomen. De politie zou voor opspo-
ringsdoeleinden toegang krijgen tot deze centrale registratie.9  
Bij het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen wordt gewerkt aan de voorberei-
ding van een Wet op het onderwijsvoorrangsbeleid. Deze beoogt een wettelijke basis te 
bieden voor de extra onderwijsinspanningen voor kinderen met een leerachterstand. In 
het kader van het stimuleringsbeleid dat sinds 1974 voor deze kinderen wordt gevoerd is 
nu aan de basisscholen een enquêteformulier toegestuurd, dat door de ouders van de 
leerlingen moet worden ingevuld. Daarin wordt gevraagd naar: inkomen, beroep, 
diplomabezit van vader en moeder, werkloosheid, herkomst van ouders of verzorgers 
(bijv. gastarbeider, vluchteling), aanwezigheid van een éénoudergezin. Deze aspecten 
worden door het ministerie beschouwd als bepalend voor de aanwezigheid van een 
achterstandsituatie voor de leerling, die wordt uitgedrukt in een bepaalde score. Naar-
mate deze score hoger is, is sprake van een grotere achterstand. Op basis van de totaal-
score krijgen de scholen bij de integratie van kleuter- en lager onderwijs per 1 augustus 
1985 eventueel extra leerkrachten toegewezen ten behoeve van kinderen met een leer-
achterstand. 
Over deze aanpak van de onderwijsstimulering is terecht grote verontwaardiging ont-
staan. Onderwijsorganisaties, leerkrachten en ouders menen dat met het vragenformu-
lier de privacy van de ouders wordt aangetast. Schoolleiders en ouders, vaak eensgezind 
in hun afwijzing van het vragenformulier, staan echter voor het probleem dat bij wei-
gering van de ouders om de vragen te beantwoorden de wellicht noodzakelijke extra 
leerkrachten niet aan de school in kwestie zullen worden toegewezen. Aan de andere 
kant is er het gevaar dat scholen bij de teruglopende leerlingenaantallen in de verleiding 
kunnen komen zich als school zonder kinderen met leerproblemen te presenteren om 
daardoor hun wervingskracht te vergroten. I°  
Tenslotte kan worden gewezen op de wijze waarop verscheidene gemeentelijke sociale 

diensten menen de levensomstandigheden van hun uitkeringsgerechtigden te moeten 
controleren. Vooral bijstandsmoeders worden niet zelden op volstrekt onaanvaardbare 
wijze in hun doen en laten gevolgd. Contacten met mannen leiden al snel tot ver-
mindering of stopzetting van de bijstandsuitkering, omdat de sociale dienst een duur-
zame relatie met gezamenlijke huishouding veronderstelt. Vrouwen durven daardoor 
geen relaties meer aan te gaan uit angst hun uitkering te verliezen of zien zich genood-
zaakt hun partner 'de deur uit te doen' vanwege de financiële consequenties. De Haagse 
Post publiceerde een aantal van dergelijke schrijnende ervaringen van bijstands-
moeders." In het Westbrabantse Oudenbosch ontstond onlangs enige opschudding 
toen bleek dat ook de politie bij het in de gaten houden van uitkeringsgerechtigden in 
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hun privé-leven werd ingezet. Een andere vrouw met een bijstandsuitkering zag zich 
bespied door haar buurman, die bij de sociale dienst werkzaam was en de behandelende 
ambtenaren op het mannenbezoek bij de vrouw opmerkzaam maakte. De vrouw won 
een kort geding tegen de overijverige buurman, maar deze zag zich in hoger beroep door 
het Amsterdamse Gerechtshof in het gelijk gesteld.' 

Privacy, waarheen? 
Wie het serieus meent met de privacy-bescherming zal moeten erkennen dat de hier ge-
schetste ontwikkelingen een duidelijke bedreiging vormen voor het individu om zijn 
leven naar eigen inzicht in te richten en vorm te geven. Daarbij moet bovendien worden 
aangetekend dat hier alleen de belangrijkste ontwikkelingen in de overheidssfeer in be-
schouwing zijn genomen. Ook elders in de samenleving zijn echter ontwikkelingen 
gaande die een nog beklemmender totaalbeeld opleveren; men denke aan het toene-
mende gebruik van computerpasjes in het betalingsverkeer, in bedrijven en in de toe-
komst ook in het openbaar vervoer en aan tweewegkabelsystemen, waardoor de 'bewe-
gingen' van de burger in het maatschappelijk leven kunnen worden gevolgd. 
De vraag bij dit alles is welke waarde in de samenleving aan de bescherming van de per-
soonlijke levenssfeer toegekend wordt. Gaat het hier om voorzieningen welke ons door 
de snelle technologische ontwikkelingen worden aangereikt en die wij moeiteloos zullen 
accepteren en ten goede aanwenden of staan hier fundamentele waarden ter discussie die 
onze samenleving in de kern raken? 
Ik meen dat het hier om meer gaat dan om een voorbijgaande periode van economische 
stagnatie waarin de roep om gezagshandhaving, politiecontrole, fraudebestrijding e.d. 
sterker is dan in een hoogconjunctuur, waarin wij ons als samenleving meer kunnen en 
durven veroorloven aan persoonlijke vrijheid en ontplooiingsmogelijkheden. In een tijd 
waarin zich, na een discussie van zo'n vijftien jaar, zowel juridisch als algemeen-maat-

schappelijk een aanvaarding van de privacy als beschermwaardig rechts goed heeft afge-
tekend hoort men wel betogen dat aan dit gedachtengoed van de voorbije jaren zeventig 
onder de huidige sociaal-economische omstandigheden minder gewicht toegekend zou 
moeten worden. Wie onvoorwaardelijk de technische ontwikkeling accepteert zal tot de 
conclusie komen dat hij onomkeerbare processen in gang heeft gezet. Verworvenheden 
mist men eerst warmer ze verloren zijn gegaan; de privacy vormt op dat gegeven geen 
uitzondering. Het gaat hier in feite om de humaniteit van de samenleving, om de wijze 
waarop wij, ook in de verhouding tot de overheid, met elkaar willen omgaan. In een 
samenleving waarin de overheid de burgers door middel van registratiesystemen, ge-
gevensuitwisseling en scherpe controlemaatregelen in een ijzeren greep heeft kwijnt de 
menselijke waardigheid en verdwijnt de individuele menselijke verantwoordelijkheid. 
De politici staan voor de taak de privacy als maatschappelijk en juridisch gegeven af te 
wegen tegen op zichzelf gerechtvaardigde andere belangen. De parlementaire behan- 
deling van de nieuwe, vereenvoudigde Wet persoonsregistraties, de wetgeving m.b.t. de 
gemeentelijke bevolkingsadministratie en het fiscaal nummer alsmede de bespreking van 
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een regeringsnota over nummersystemen bieden daartoe de mogelijkheid. Daarnaast 
blijft echter van fundamenteel belang het besef bij allen die met persoonsgegevens van 
anderen omgaan dat zij in zijn gegevens in feite met de persoon achter die gegevens te 
maken hebben. Dit klemt te meer in een samenleving waarin beslissingen over personen 
in toenemende mate alleen op basis van persoonsgegevens, letterlijk 'zonder aanzien des 
persoons', worden genomen. 

Op de grenzen van komend privacy-recht 
In het tweede kwartaal 1985 is de indiening te verwachten van het sterk vereenvoudigde 
(gedereguleerde) ontwerp van Wet persoonsregistraties, dat dient ter vervanging van het 
als te omvangrijk en te ingewikkeld beschouwde en door de technische ontwikkeling 
achterhaalde wetsontwerp uit 1981.13  De hoofdstructuur van deze wettelijke regeling, 
voorgeschreven in artikel 10 van de Grondwet, omvat: 
— een regeling voor de rechtspositie van de geregistreerde; 
— een aantal voorwaarden waaraan geautomatiseerde persoonsregistraties zullen moe-

ten voldoen; 
— een vorm van toezicht door de Registratiekamer. 
Uitgangspunt voor een goede privacy-bescherming hoort te zijn een reglement per regi-
stratie, waarin doelstelling, inhoud en gebruik van de registratie nauwkeurig worden 
omschreven en waarin een procedure voor het inzage- en correctierecht van de geregi-
streerde wordt beschreven. De geregistreerde dient te weten dat en waartoe hij gere-
gistreerd wordt en hoe hij van zijn rechten gebruik kan maken. Op zijn verzoek moet 
hem inzage in en afschrift van zijn eigen gegevens worden verstrekt en moeten eventuele 
onjuistheden worden gecorrigeerd. Deze correcties zouden ook moeten worden door-
gegeven aan eventuele bronnen waaruit de registratie heeft geput en aan afnemers van 
de gegevens. Ook aanvulling, doorhaling of anonimisering van de eigen gegevens moet 
op verzoek van de geregistreerde mogelijk zijn, evenals blokkering van het gebruik van 
een bepaald gegeven, wanneer de geregistreerde de juistheid of het feit van registratie 
daarvan aanvecht. Tegen weigering van de gevraagde voorzieningen door de registratie-
houder dient een beroepsmogelijkheid voorzien te worden, evenals een recht op ver-
goeding van door de geregistreerde geleden materiële of immateriële schade. 
De Registratiekamer zal vanuit het oogpunt van de privacy-bescherming toezien op de 
naleving van de wettelijke bepalingen. Haar taak is een zeer belangrijke: zij zal de regi-
stratiepraktijk in Nederland in belangrijke mate bepalen als onafhankelijk overheids-
orgaan — enigszins vergelijkbaar met bijv. de Verzekeringskamer — met een toezicht-
houdende en adviserende taak, zowel ten dienste van regering en parlement als van 
registratiehouders en geregistreerden. 
Naast deze algemene privacy-wet zijn afzonderlijke wettelijke regelingen nodig op het 
gebied van de gemeentelijke bevolkingsadministratie (GBA). Deze GBA-wet zal met 
name het gebruik van het administratienummer in het gegevensverkeer tussen GBA, 
rijksoverheid en semi-overheidsinstellingen moeten regelen. Hoewel de strategienota 
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over administratienummers bij de rijksoverheid c.a." daarover een aantal geruststellen-
de passages bevat, lijdt het geen twijfel dat het gebruik van één algemeen administratie-
nummer binnen de belangrijkste gegevensbestanden een snelle en foutloze gegevensuit-
wisseling ten zeerste zal bevorderen. Dit mag er niet toe leiden dat vanuit de technische 
mogelijkheden druk gaat ontstaan om gegevensverkeer buiten de bestaande wettelijke 
kaders mogelijk te maken. Verder zal de GBA-wet moeten voorzien in de wettelijke 
basis voor het algemene administratienummer; een beschamende lacune in de wetgeving 
op dit terrein zal daarmee tot het verleden behoren. 
Het recente wetsontwerp tot invoering van het fiscaal nummer' heeft voorshands een 
beperkte strekking. Het biedt de wettelijke basis tot het gebruik van het zogenaamde 
landelijk vast nummer, dat reeds jarenlang op aangifte- en aanslagbiljetten vddrkomt, 
als fiscaal nummer en verplicht werkgevers dit nummer ook in hun salarisadministratie 
te vermelden en hun loonbelastinggegevens voortaan onder vermelding van dit fiscaal 
nummer aan de belastingdienst te zenden. De regering heeft inmiddels aangekondigd 
dat zij het fiscaal nummer ook als administratienummer in de sociale verzekeringen wil 
invoeren, waardoor een sociaal-fiscaal (sofi-)nummer wordt verkregen." Een afzonder-
lijke wettelijke regeling zal de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerden moeten 
waarborgen. 
Het parlement zal er bij deze explosie van beleidsvoornemens en wetgeving op het 
gebied van persoonsregistratie en nummersystemen voor moeten waken dat, nu (bijna) 
iedereen al een nummer heeft, niet elke burger ook een nummer wordt. 
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1 Aanh. Hand. Tweede Kamer, vergaderjaar 1983-1984, nr. 195. 
2 Zie hierover mijn artikel 'Het recht op privacy-bescherming — een inleiding', Rekenschap 
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De staat als zedenmeester voor wat 
wij mogen lezen en zien 
Lex van Naerssen 

The community, meaning all of us in our collec-
tive wisdom, is the real censor both of our activi-
ties and the printed word 

David Loth 

De staat beperkt, middels een netwerk van regels en voorschriften, haar burgers 
in hun mogelijkheden om te lezen en te zien. Deze situatie is zo vanzelfsprekend 
dat velen haar nauwelijks opmerken. In het onderwijs bijvoorbeeld is het leren 
van sommige talen verplicht, andere talen maken deel uit van een keuzepakket 
en bij weer andere valt er niets te kiezen, ze worden niet aangeboden. Zulke be-
perkingen, hoe effectief ze ook zijn, zijn in wezen relatief. Het is moeilijk, maar 
niet principieel onmogelijk om Swahili te leren. 

Beperkingen in informatie worden soms aangebracht om meer principiële redenen. We 
hebben gekozen voor een niet-commercieel communicatiesysteem bij radio en televisie 
en dat betekent dat producenten maar in beperkte mate, en volgens vaste regels, hun 
koopwaar mogen aanprijzen. 

Seks een sociale zaak 
Bij uitbeeldingen van sexualiteit in woord en geschrift heeft de staat al meer dan een 
eeuw een tweeslachtige houding aangenomen. Seksualiteit in haar algemeenheid, dat wil 
zeggen de vrijheid van een persoon om zelf te beslissen of, met wie en hoe een lichame-
lijk kontakt plaats heeft, is in de geest van onze grondwet, een persoonlijke zaak. Het 
behoort tot de privésfeer en zolang er in een seksueel kontakt geen sprake is van geweld, 
dient de staat niet in te grijpen. Hoe logisch dit uitgangspunt ook is, het is van meet af 
aan door ideologische systemen ondermijnd. 
Er was een ideologie over de aard van een duurzame relatie, vandaar dat overspel een 
tijd lang strafbaar is geweest. We hebben opvattingen over het vermogen van mensen 
om in vrijheid te kiezen, konsekwentie: beneden een bepaalde leeftijd mag een persoon 
niet zelf bepalen of het een seksuele relatie aan zal gaan. 
We hadden theorieën over de seksuele ontwikkeling. Dat betekende dat tot 1971 homo-
seksuele kontakten tussen een persoon boven en één beneden de 21 jaar verboden waren, 
omdat men meende dat zulke kontakten een jongere tot homo konden maken. En waar 
de staat niet via wetten interfereerde in het persoonlijke leven, daar deden de burgers dit 
zelf wel. 
In allerlei gesloten instituten, verzorgingstehuizen, kostscholen, gevangenissen, zwak-
zinnigeninrichtingen e.d. ontnam de leiding aan degenen die aan haar waren toever-
trouwd, de mogelijkheden tot seksuele zelfbepaling. 2  
De burgers reguleren elkaars seksualiteit tenslotte in hun eigen relaties. Levendig 
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herinner ik me nog één van mijn eerste kliënten, een jongeman die van zijn verloofde de 
toestemming had gekregen om te masturberen, op voorwaarde dat hij dan aan haar 
dacht. 
De logische opvatting dat seksualiteit een vorm van zelfbepaling is en moet zijn, is 
kennelijk strijdig met het gegeven dat voor seks meestal twee mensen nodig zijn, waar-
door het bijna altijd een sociale zaak is. Dan zijn er dus minstens twee die zichzelf willen 
bepalen en dat leidt niet zelden tot misverstanden, twisten of . . . geweld. 

Porno als favoriete fantasie 
Bij porno is het nog ingewikkelder. Er zijn mensen die porno schrijven of pornofilms en 
foto's maken. Er zijn modellen. Er is een producent die het enkelvoudig produkt multi-
pliceert. Het wordt verspreid en tenslotte wordt het gelezen en/of waargenomen. Porno 
is in tegenstelling tot een favoriete seksfantasie, allerminst privé, maar bij uitstek sociaal 
en een favoriete fantasie, hoewel privé, is naar ik mag aannemen tenminste voor een 
deel gevormd door porno. Ik ga er tenminste niet van uit dat men er mee geboren wordt. 
Porno is, juist als sociale aktiviteit dan ook sinds haar ontstaan (ergens in de 18de eeuw 
in Europa als apart genre) het onderwerp geweest waar alle zedenmeesters zich op 
hebben gestort. Staat, kerk, politieke partijen, belangengroeperingen en mensen die in 
hun privérelaties graag op moralistische wijze hun seksualiteit regelen.' De fantasie, in 
zekere mate gerelateerd aan porno, idem dito. Ook hier een persoonlijke ervaring. Toen 
ik in 1961 een kollege psychopathologie volgde, vertelde de hoogleraar met enige trots 
dat hij nooit fantasieën had, wat in het kader van zijn uiteenzetting betekende dat hij 
een volstrekt harmonisch mens was. Ikzelf, twintig jaar oud, keek uit het raam, schuld-
bewust en twijfelend. Ik geloofde hem niet.4  
De vraag of de staat als zedenmeester ingrijpt bij porno is dus in hoge mate afhankelijk 
van de wijze waarop haar burgers in hun gezamenlijke wijsheid over seksualiteit 
denken. 
De feministische analyses van de laatste jaren, die overigens ook ten dele door mannen 
zijn geschreven, stemmen me in dit verband niet optimistisch.5  Dat er schrifturen en af-
beeldingen en films zijn waarop vrouwen, kinderen en een enkele man op onsmakelijke 
wijze worden afgebeeld mag bekend worden verondersteld, maar de opvatting dat alle 
porno een vorm van vrouwenhaat is en dat het bovendien een kenmerk is van de 
seksualiteit van mannenti is niet alleen naïef en strijdig met de feiten, het is vooral een 
nogal enge manier om over seksualiteit te praten. Nu houden deze auteurs het nog tame-
lijk netjes door hun preokkupaties in een psychoanalytisch jasje te steken, volgens het 
beproefde principe dat deze theorie eigen is, namelijk dat ze altijd gelijk heeft. Waar ik 
mijn ogen ook toe wend, een gaaf vrouwenlichaam of een gemaltraiteerd, in hun opvat-
ting is het één en al frustratie.' 
Bedenkelijker is Andrea Dworkin, een Amerikaanse dame die zich op de porno heeft 
gestort en daar uitsluitend de meest extreme uitingen van vrouwenhaat en minachting in 
ontdekte. De methode die zij gebruikt om anderen (ook vrouwen) haar mening in deze 
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matische voorstelling van de mens, die vele andere insluit, maar bovenal één: pessi-
misme. Een fascist: als niemand hem exact heeft gedefinieerd, kunnen we volstaan zijn 
gedrag te beschouwen als iets dat in wezen negatief is, dat voortkomt uit angst (uit angst 
voor zijn eigen dood als grond en motivatie voor al het overige)" — Julio Cortazar. 10  
De opvattingen en theorieën over seksualiteit en dus ook over porno zijn niet zelden ge-
baseerd op de kenmerken die Cortazar aan het fascisme toeschrijft. Op de vraag mag én 
moet én kan de staat zedenmeester zijn, is mijn wedervraag: welke zeden? Nuchterheid, 
optimisme en afwezigheid van angst lijken me uitgangspunten te moeten zijn voor 
beleid. In zo'n beleid moeten kinderen die gedwongen worden tot seksuele kontakten en 
die daarbij gefotografeerd en gefilmd worden, al dan niet met het doel met deze produk-
ten financieel gewin te krijgen, beschermd worden. Voorzover mogelijk moet voor-
komen worden dat deze situaties zich voordoen. Diskussie over deze uitgangspunten 
lijkt me zinloos. Ze zijn gegeven in de opvatting over een democratie. 
Tegelijkertijd wijst de ervaring uit dat zulke situaties door velen misbruikt worden om 
de seksuele vrijheid van burgers in te perken middels onheldere weergave en vertekening 
van feiten, door misleiding en leugens, met semi-wetenschappelijke theorieën, door in te 
spelen op angsten en frustraties. Kort samengevat door irrationaliteit te stellen boven 
rationaliteit. Daartegenover staat de idee dat de staat haar burgers in de gelegenheid 
moet stellen een opvoeding tot mondigheid te doorlopen, zodat zij lezen en zien om zelf 
een oordeel te kunnen uitspreken. 
Om deze reden vind ik ook niet dat het boek van Otto Weininger, Geschlecht und 
Character, uit 1916 vorig jaar bij Bert Bakker in vertaling is verschenen, verboden moet 
worden. Sexisme, vrouwen-, joden- en homohaat vormen de kern van dit werk, dat 
geschreven is door een zwaar gestoorde mens. Het stemt tot nadenken dat dit boek bij 
het verschijnen als de creatie van een jong genie werd aangemerkt. Hoe verwerpelijk het 
boek ook is, het is niet de oorzaak van het fascisme, maar een symptoom ervan. Ik zou 
ook niet willen pleiten voor een verbod op de publikaties van enkelen die in dit artikel 
worden genoemd. 
Ze veroorzaken geen geweld, ze zijn expressie van de verwarde wijze waarop er door 
sommigen over geweld wordt gedacht en ze houden ons alert ten aanzien van de midde-
len die zij voorstaan om het geweld tegen te gaan. 

Noten 
1 E. Brongersma, Seksualiteit en wetgeving, in: Seksuologie, een interdisciplinaire benadering. 

Redaktie: J. Frenken, 1980, Van Loghum Slaterus BV, Deventer. 
2 E. Goffman, Asylums, 1961, Anchor Books, Doubleday and Co. 
3 D. Loth, The erotic in literature, 1962, MacFadden-Bartell Co. 
4 Hierbij dient aangetekend te worden dat zijn uitspraak, zo ontdekte ik later, exemplarisch was. 

In de seksuologie rond het begin van deze eeuw werden seksuele fantasieën meestal als (milde) 
aberraties beschouwd. 

5 Een uitstekend overzicht is dat van Bernadette de Wit, Sisterwood is powerful, in: Diva, les-
bisch tijdschrift, 3de jaargang, september 1984. De schrijfster is overigens tegen deze radicaal- 
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feministische opvattingen. 
6 Naber, Bas en Wijers, Ido, For your eyes only. Pornografie en mannelijke fantasieën, in: Psy-

chologie en maatschappij, nr. 20, 1982. 
7 De term theorie is eigenlijk niet juist. Omdat de geuite stellingen onweerlegbaar zijn en verwij-

zen naar een universele, voor een ieder geldende realiteit, kan men beter van een geloofsovertui-
ging spreken. Daar is overigens niets tegen, het is in de wetenschappelijk geaccepteerde definitie 
alleen geen theorie. 

8 Dat men precies het tegenovergestelde kan zien als Dworkin in haar boeken Pornography: Men 
possessing women, 1981 en Our blood, Prophecies and Discourses on sexual polities, 1982 

beide bij Womens Press, Londen), bewijst het werk van Gillian Freeman: The undergrowth 
of literature, Thomas Nelson and Sons Ltd, 1967. Ook Freeman heeft het (dan al) over zeer ge-
welddadige porno, maar zij signaleert de ambivalenties die daarin tot uiting komen, bijvoor-
beeld het feit dat in deze porno vaak mannen vernederd en gemarteld worden. 
Wat Dworkins analyses zo agressief maakt is het volkomen gesloten wereldbeeld dat zij presen-
teert gecombineerd met een levendige, suggestieve en intolerante stijl. 

9 Kinderporno is relatief laat in de diskussie over porno opgenomen wat verbazingwekkend is 
omdat in de romans van de markies de Sade (1740-1814) en in de victoriaanse pornografie (zie 
hiervoor S. Marcus, The other victorians. Basic Books, New York, 1966) kinderen regelmatig 
deel uit maken van seksuele akties en ook met dezelfde regelmaat seksueel geweld tegen kinde-
ren wordt beschreven. 

10 J. Cortazar, De wolven onder de mensen. In: Hollands Diep, 12/13, 1977. Vertaling van een 
artikel uit: Nueva Politica, Mexico, 1, 1976. De schrijver tracht hierin onder meer te verklaren 
waarom in Chili, een land met een lange demokratische traditie, een snelle afbraak van de 
rechtstaat mogelijk was. 



Lubbers: 'Abortus 
mag, tenzij u 
zwanger bent' 

Uit: NRC-Handelsblad 

Abortus en het recht op 
zelfbescherming 

Cees van ii "ijk 

Op 1 november 1984 trad — eindelijk! — de 
Wet Afbreking Zwangerschap in werking, 
nadat deze reeds in mei 1981 in het Staatsblad 
werd afgekondigd. Wetgeving op het zo om-
streden terrein van de abortus provocatus kan 
in Nederland slechts tot stand komen via 
compromissen, waarbij niemand ooit geheel 
zijn zin krijgt. Tegenstanders schreeuwen 
"moord" en brand, stellende dat de wet nu 
alles toelaat; voorstanders vrezen dat de wet 
zo beperkend is, dat velen wederom hun toe-
vlucht zullen nemen tot clandestiene praktij-
ken. Wat hier ook van zij, feit is dat abortus 
in deze wet een misdrijf blijft, dat alleen niet 
strafbaar wordt gesteld, wanneer deze in een 
ziekenhuis of kliniek met speciale vergunning 
wordt uitgevoerd. Daarnaast is er sprake van 
nog verschillende beperkende voorschriften, waaruit duidelijk een sfeer van be-
voogding blijkt. De aan de vrouw voorgeschreven periode van vijf dagen be-
denktijd is hiervan een sprekend voorbeeld. 

Waar gaat het ons om bij het zoeken naar criteria voor het al of niet geoorloofd zijn van 
abortus provocatus? Centraal staat dan het zelfbeschikkingsrecht van het individu. 
Daarbij moet echter niet de fout worden gemaakt — baas in eigen buik! — dat dit be-
perkt blijft tot het individu van de zwangere vrouw. Zonder twijfel is zij de hoofd-
persoon, maar het gaat niet alleen om haar. In ieder geval hebben we te maken met de 
arts voor wie ook het recht van zelfbeschikking (in de uitoefening van zijn beroep) be-
staat. Het is met name de positie van de vrouw en van de arts, die in de wet wordt ge-
regeld. Zij beiden zijn het, die, ieder voor zich naar eigen geweten en vervolgens samen, 
tot een beslissing moeten trachten te komen. Tussen hen is overeenstemming nodig, 
maar dan wel binnen de grenzen van de wet. 
Een arts kan op ethische gronden, maar ook zonder opgaaf van redenen, weigeren aan 
abortus mee te werken. Dat behoort tot diens zelfbeschikkingsrecht en moet worden ge-
respecteerd. Geen arts mag immers verplicht worden tot zulk een ingreep anders dan op 
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medische gronden. Gelukkig biedt de wet thans voor artsen, die wel tot abortus bereid 
zijn, daartoe de gelegenheid; zij het — zoals gezegd — onder een reeks van beperkende 
voorwaarden. Zo moet de arts vaststellen, dat er sprake is van een "onontkoombare 
noodsituatie". Hier is de wetgever "uw moeders hoeder"! 

Wet loopt achter ontwikkelingen aan 
De baas-in-eigen-buik-theorie als motief voor de vrouw tot abortus acht ik aanvecht-
baar. Deze theorie behoort eerder, en wel ten tijde van de conceptie, in de praktijk te 
worden gebracht. Hiermee raken wij aan het vraagstuk van de zelfbeschikking van het 
foetus. Geen hoofdrolspeler zoals de vrouw of meewerkend "voorwerp" als de arts; 
wellicht lijdend voorwerp? 
Het voorontwerp Humanistisch Perspectief stelt, dat tot het moment van levensvat-
baarheid de vrucht deel uitmaakt van het lichaam van de vrouw en dat op grond daar-
van het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw van toepassing is bij de beslissing tot 
abortus. Zolang niet levensvatbaar wordt dus de vrucht beschouwd als iets zonder eigen 
wil, waarover door een en ander - de moeder - kan worden beschikt. Dit kan ook moei-
lijk anders. Weliswaar kan worden gesteld, dat de vrucht in toenemende mate zelf-
standig wordt, maar tot zelfbeschikking kan dit niet leiden, ook niet wanneer de fase 
van levensvatbaarheid is bereikt.Men zou zich overigens — maar dit terzijde — eens 
moeten trachten voor te stellen hoe het aantal gevallen van abortus zich zou ontwikke-
len, wanneer de ongeboren vrucht een stem in het kapittel zou kunnen hebben! 
Naast vrouw, vrucht en arts lijkt ook de rol van de partner van de vrouw in veel gevallen 
nog relevant. De wet spreekt zich hier — terecht — niet nadrukkelijk over uit. In de 
praktijk van het overleg tussen vrouw en arts zal de partnerrol het gewenste accent 
kunnen en moeten krijgen. Ook hier geldt immers, dat de slogan "baas in eigen buik" 
slechts een beperkte en aan de individuele situatie aangepaste betekenis moet hebben. 
Is er nu voldoende reden om ons te verheugen over de nieuwe wet? Het antwoord kan 
zowel ja als nee luiden. 
Ja, omdat een in jaren gegroeide praktijk wordt gelegaliseerd. 
Nee, omdat deze wet een schoolvoorbeeld van de staat als zedenmeester kan worden ge-
noemd. Ter rechtvaardiging van de uitvoerige regelgeving wordt dan gewezen op het be-
lang van de zorgvuldigheid bij de besluitvorming (vijf dagen bedenktijd!), de veiligheid 
van de ingreep en het afwenden van het gevaar van commercie (vergunningstelsel!). 
Alles tesamen bestaat de verwachting, dat deze wet in de reeds bestaande praktijk niet 
veel verandering teweeg zal brengen. Zij loopt, als zo vaak, achter de maatschappelijke 
ontwikkelingen aan. 
Wat ons betreft is de tijd rijp om abortus provocatus over te laten aan het samenspel 
tussen de direct betrokkenen onder erkenning van de vrouw als belangrijkste, maar niet 
als enige, inspraakgerechtigde. Daarbij bestaat geen behoefte aan dwingende voor-
schriften van de wetgever, althans zolang de ingreep betrekking heeft op een nog niet 
levensvatbare vrucht. 



Leeftijdsgrenzen in de zec,e-n-,  
terechte bescherming of 
zedenmeesteri? 

C. v in Wijk 

In vergelijking met een aantal jaren geleden wordt er in de verschillende media 
momenteel weinig aandacht aan pedofilie besteed. Incest, of beter gezegd 
seksueel misbruik van kinderen binnen het gezin lijkt op het ogenblik beter in de 
markt te liggen. Hoewel dat misschien zo lijkt, is dit niet zomaar een verandering 
van onderwerp. Stond de aandacht voor pedofilie veelal in het teken van de 
emancipatie van pedofiele relaties of, voorzover je daarvan kunt spreken, van 
pedofielen als minderheidsgroep, bij incest of seksueel misbruik gaat het meer 
om de slechtheid van daders en bekommernis met slachtoffers. Het tijdperk van 
de seksuele liberalisering is ten einde roepen sommige sekswetenschappers in dit 
verband.' 

Of is het misschien zo dat in het huidig tijdsgewricht aandacht voor slachtoffers beter 
verkoopt en seksuele lust weer onder het taboe komt te vallen? Als dat zo is, is de nood-
zaak van seksuele liberalisering of emancipatie groter dan ooit, en dan in het bijzonder 
een liberalisering die ook het voorkómen van seksueel misbruik als een wezenlijk onder-
deel in zich opneemt. 

Onzekerheid en ongelijkheid 
Wat de huidige zedelijkheidswetgeving betreft: daarin komen termen als pedofilie en 
incest niet voor. Wel zijn er een aantal wetsartikelen waarin leeftijdsgrenzen genoemd 
worden. Zo wordt in artikel 244 'vleeschelijke gemeenschap' met een meisje beneden de 
leeftijd van 12 jaar strafbaar gesteld. Een beruchter artikel is 247, waarin ieder seksueel 
kontakt met personen beneden de 16 jaar strafbaar wordt gesteld. In artikel 249 lid 1 
wordt strafbaar gesteld: 'Hij die ontucht pleegt met zijn minderjarig kind, stiefkind of 
pleegkind, zijn pupil, een aan zijne zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde min-
derjarige of zijn minderjarige bediende of ondergeschikte (..)'. 2  Hoewel pedofilie en in-
cest niet als termen in deze artikelen voorkomen, wordt er wel onderscheid gemaakt 
tussen seksuele kontakten met jongeren in en buiten formele afhankelijkheidsrelaties.  

Dit valt echter niet samen met het onderscheid tussen pedofilie en incest: regelmatig 
worden mensen die pedofiele relaties hebben volgens artikel 249 veroordeeld. De leeftijd 
van het slachtoffer blijkt soms bepalender te zijn dan de aard van het delikt: de aan-
randing of verkrachting van iemand beneden de 16 jaar zal eerder veroordeeld worden 
op grond van artikel 247 dan het meer relevante aanrandings- of verkrachtingsartikel 
(respektievelijk 246 en 242).3 
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Om te zien waar we het wat de praktijk van rechtspraak betreft over hebben: de wat 
artikel 247 betreft opgestelde processen verbaal (zowel veroordelingen als sepots) zijn er 
momenteel minder dan één per honderdduizend inwoners, tegen ruim 10 in 1950: een 
systematische daling; het op dezelfde wijze berekende aantal verkrachtingen is sinds 
1950 in lichte mate gestegen: van beduidend minder dan 1 per honderdduizend inwoners 
tot, in 1982 1'h per honderdduizend inwoners.' Deze ontwikkelingen maken mijns in-
ziens duidelijk dat zedenmeesterij niet alleen bij de staat als wetgever een rol speelt, 
maar ook bij de toepassing van de wetsregels: de rechtspraak. Die indruk wordt ver-
sterkt door het gegeven dat de rechterlijke macht de artikelen 247 en 249 in de verschil-
lende arrondissementen wat seponeringen en strafmaat betreft, op nogal uiteenlopende 
wijze toepast. Nog evidenter blijkt 'de zedenmeesterij' wanneer een officier van justitie 
een eenmalig pedoseksueel kontakt milder beoordeelt dan een pedofiele relatie terwijl de 
zich mogelijk verlicht achtende rechter of officier in een ander geval blijk geeft geen 
enkele moeite te hebben met een pedofiele relatie, maar wel met éénmalige kontakten. 
Naast zedenmeesterij tevens een onakseptabele bron van rechtsonzekerheid en rechts-
ongelijkheid. 

Beeld van kinderen en volwassenen 
Hoe moet je de huidige zedelijkheidswetgeving wat de leeftijdsgrenzen betreft beoor-
delen: gaat het om terechte bescherming of om zedenmeesterij? Zelf ben ik geneigd om 
volmondig voor het laatste te kiezen, en zolang er in de desbetreffende wetsartikelen 
termen voorkomen als 'ontucht' en 'ontuchtige handelingen' lijkt dat gerechtvaardigd.5  
Tal van mensen denken er anders over. Dat is niet zo vreemd, omdat bij de beant-
woording van deze vraag verschillende faktoren een rol spelen. Zo maakt het onder 
andere uit wat voor beeld je van kinderen en volwassenen hebt, hoe je tegen seksualiteit 
aankijkt, zowel die van kinderen als volwassenen, en of je je voor kunt stellen dat kin-
deren en volwassenen op een plezierige wijze seksueel kontakt met elkaar hebben. Zoals 
de wetgeving nu is gaat het overigens niet alleen om kontakten tussen ouderen en 
jongeren. Ook wanneer jongeren (tot 16 jaar) met een leeftijdsgenoot seksueel kontakt 
hebben, plegen zij een misdrijf. Wanneer zoiets al ter ore van de politie zou komen zal 
dat over het algemeen nu niet (meer) tot een klacht of vervolging leiden.6  
Zolang deze regels ongewijzigd in de wet staan, blijft kinderseksualiteit als zodanig ge-
kriminaliseerd, en kunnen deze regels wanneer dat (weer) wenselijk wordt geacht ge-
(mis)bruikt worden. Over de zedenmeesterij in dit verband, zal ik het hier niet verder 
hebben. 
Dat de leeftijdsgrenzen in de zedelijkheidswetgeving terechte bescherming betekenen zal 
vooral de mening zijn van mensen die alle seksuele handelingen tussen kinderen en 
ouderen als seksueel misbruik zien. Dat standpunt wordt in Nederland het meest uitge-
sproken verwoordt door de psycholoog Wolters.' Wat zijn zijn argumenten? Zijns in-
ziens zijn seksuele handelingen tussen ouders en kinderen misbruik omdat er: ten eerste 
sprake is van een ongelijke relatie, ten tweede bestaat er een eenzijdige machtspositie 
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van de oudere en ten derde zijn de vrijheid en de keuzemogelijkheden van het kind 
beperkt. 
Zijn vierde argument is dat 'de realisatie van de (subjektieve) seksuele verlangens van de 
oudere een belangrijk motief' is. 
Volgens mij raken Wolters' argumenten zonder dat ze overtuigen de kern van de zaak. 
Laten we ons in eerste instantie beperken tot de eerste drie argumenten. 

Machtsverschil ook misbruik? 
Deze drie argumenten hebben alles te maken met machtsongelijkheid tussen kinderen en 
volwassenen. Dat die machtsongelijkheid bestaat, leidt geen twijfel. Volwassenen heb-
ben op alle levensgebieden meer ervaring, begrijpen dingen beter, kunnen de gevolgen 
van hun gedrag meer overzien en hebben in materieel opzicht ook vaak overwicht op 
kinderen. Die machtsongelijkheid wordt ondersteund door één van de aspekten die de 
rol van kinderen kenmerkt: gehoorzaam moeten zijn. 
Wanneer we deze machtsongelijkheid nader bekijken, is het goed om te realiseren dat 
deze ongelijkheid kenmerkend is voor alle relaties die kinderen met volwassenen 
hebben, of het nu gaat om relaties tussen ouders en kinderen of bijvoorbeeld onder-
wijzers en kinderen. Omdat wij dergelijke volwassenen de omgang met kinderen niet 
verbieden en omdat daar in die machtsongelijkheid over het algemeen geen kwaad 
wordt gezien, zijn, wanneer het om seksuele kontakten tussen kinderen en volwassenen 
gaat, de eerste drie argumenten van Wolters eigenlijk weinig overtuigend: deze argu-
menten zijn immers van toepassing op alle omgang tussen volwassenen en kinderen. 
Over het algemeen worden volwassenen die op de een of andere manier macht over kin-
deren hebben, geacht die macht op een verantwoorde manier te gebruiken: in het belang 
van een gezonde ontwikkeling van het kind. Dat dat ouders niet altijk lukt, weten we. 
Maar bij bijvoorbeeld pedofielen, voorzover we daar tenminste van kunnen spre-
ken, wordt ervan uitgegaan dat zij dat machtsverschil altijd ten eigen voordeel zullen 
aanwenden: om seks te hebben met kinderen of om kinderen voor hun eigen bevredi-
ging te gebruiken. Dat is niet terecht, lijkt me. 
We zijn menselijke interakties in toenemende mate vanuit het machtsaspekt gaan zien. 
Dat komt door de 'machtsbril' die ons door de vrouwenbeweging zo niet is opgezet, dan 
toch stevig op de neus is gedrukt. Net  zo goed als deze bril onze ogen voor machts-
misbruik heeft geopend heeft het ook een bezorgde preokkupatie met minder machtige 
personen tot gevolg, waarbij we machtsmisbruik gaan zien overal waar van machtsver-
schil sprake is. Een dergelijke instelling kweekt achterdocht en belemmert de spontane 
omgang tussen jong en oud in niet-traditionele relaties. Misschien wordt het tijd dat we 
ons de positieve kanten van macht weer eens realiseren. 
Wanneer we praten over machtsverschillen tussen volwassenen en kinderen is het goed 
om te realiseren dat dat niet een kwestie van alles of niets is. Die verschillen zijn relatief. 
Omdat het kind in een pedofiele relatie de volwassen partner de belonende waarde van 
zijn aanwezigheid kan onthouden, heeft hij ook macht. Die macht kan zo ver gaan dat 
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'Bescherming' gaat soms te ver 
Voor zover al erkend wordt dat kinderen aan hun eigen lichaam, maar ook aan dat van 
anderen plezier (ook seksueel) kunnen beleven, veronderstelt men toch dat de kinder-
lijke seksualiteitsbeleving loodrecht staat op die van volwassenen. Wanneer we van het 
stereotiepe beeld van de (mannelijke) volwassen seksualiteit uitgaan lijkt me die ver-
onderstelling terecht: sterk genitaal gericht en vanuit een vrijwel onkontroleerbare drift 
bewogen. Wanneer iemand vanuit een dergelijke opvatting, op sterk geïnvolveerde 
wijze, seksuele kontakten met kinderen aangaat, lijkt me misbruik, zeker wanneer het 
om jongere kinderen gaat, voor de hand te liggen. Volwassenen kunnen ook op een 
andere manier met hun seksualiteit omgaan, op een meer speelse, of kinderlijke 
manier," die harmonisch aansluit op de wijze waarop het kind met zijn seksualiteit om-
gaat. Dat plezierige seksuele kontakten tussen volwassenen en kinderen vóórkomen, is 
niet alleen de indruk van therapeuten» maar is ook in empirisch onderzoek aan-
getoond.13  Dit impliceert overigens niet dat de beleving van pedoseksuele kontakten van 
de jongere en de oudere partner identiek is. Het voert te ver om daar hier op in te gaan, 
maar in samenhang met de psychologische ontwikkeling bestaan daar wel degelijk ver-
schillen tussen, verschillen die sommigen in hun strijd om de bevrijding van kinder-
seksualiteit geneigd zijn over het hoofd te zien." 
Samenvattend zijn er eigenlijk geen overtuigende argumenten om alle seksuele kontak-
ten tussen kinderen en volwassenen als misbruik te zien, misbruik die bescherming door 
middel van leeftijdsgrenzen in de zedelijkheidswetgeving zouden rechtvaardigen. Om 
misverstanden te voorkomen: hier is niet gesteld dat seksueel misbruik van kinderen niet 
voorkomt; dat is wel degelijk het geval, en mogelijk vaker dan we vermoeden. Dat daar-
voor aandacht gevraagd wordt is terecht, het in de 'misbruik-sfeer' trekken van alle 
pedoseksuele kontakten niet. 
Als het om de leeftijdsgrenzen in de zedelijkheidswetgeving gaat, is het dus beter om in 
plaats van 'terechte' bescherming te spreken over 'te vergaande' bescherming. Betekent 
dat ook dat er in de huidige wetgeving sprake is van zedenmeesterij? Wat de intentie van 
de wetgever betreft bij het opnemen van deze leeftijdsgrenzen, is dat elders voldoende 
aangetoond:5  Wat de handhaving betreft geef ik de wetgever het voordeel van de 
twijfel. Dat de desbetreffende wetsregels in uitwerking onzedelijk zijn, staat echter 
buiten kijf, omdat ze onterecht inbreuk maken op ieders recht op zelfbepaling als het 
gaat om de inrichting van het eigen seksuele leven. En dat geldt voor alle mensen, vol-
wassenen zowel als kinderen. 
Hoe moet het dan wel? Het is niet de bedoeling hier te komen tot de formulering van 
een aantal alternatieve wetsregels:6  Dat is een, overigens niet eenvoudige, zaak voor 
juristen. Duidelijk zal zijn dat een absoluut verbod op seksueel kontakt met jongeren 
tot een bepaalde leeftijd een te vergaande en onwenselijke bescherming betekent. In het 
eerder genoemde, onlangs verschenen voorstel voor veranderingen in de zedelijkheids- 
wetgeving wat de leeftijdsgrenzen betreft, lijkt ook de Minister van Justitie in de me-
morie van toelichting daarvan uit te gaan: enerzijds mag de strafwetgever bescherming 
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niet te ver terugbrengen, maar "gaat hij te ver in die bescherming, dan loopt hij het 
gevaar in die overmaat het belang ten behoeve waarvan hij optreedt in het gedrang te 
brengen: de staat dient zich van ingrepen in de privé sfeer van de burger te onthouden, 
wanneer de bescherming van wezenlijke rechtsbelangen van anderen dat niet strikt ver-
eist" (blz. 2). Mijns inziens terecht komt er in de nieuwe wetsvoorstellen dan ook geen 
absoluut verbod op seksuele kontakten tussen kinderen en volwassenen voor. Vreemd is 
dat wordt voorgesteld om in formele afhankelijkheidsrelaties, bijvoorbeeld tussen 
ouders en kinderen, wel een absoluut verbod te handhaven. Ouders die vanuit legitieme 
motieven hun kinderen op het gebied van seksualiteit wat vrijmoediger opvoeden 
blijven zodoende strafbaar. Er zouden regels gemaakt moeten worden, zo die er nog 
niet afdoende zijn, die duidelijk aangeven welke omgang met kinderen wel en welke 
omgang niet strafbaar is. Zo lang argumenten voor het strafbaar stellen van bepaalde 
gedragingen in het seksuele als zodanig gezocht worden, blijft daarbij sprake van (al dan 
niet verkapte) zedenmeesterij. 

Noten 
1 Zie bijv. Frenken in Anders denken over 'afwijkend' seksueel gedrag, in J. Frenken, J. Doo-

rnen (red.): Strafbare seksualiteit, Deventer: Van Loghum Slaterus, 1984. 
2 Voor een volledig overzicht van de desbetreffende artikelen, zie Brongersma, Seksualiteit en 

wetgeving, in J. Frenken, J. Doornen, (red.), Strafbare Seksualiteit. Hoewel ook in artikelen 
met betrekking tot pornografie en prostitutie leeftijdsgrenzen voorkomen, beperk ik mij hier 
tot artikelen die betrekking hebben op daadwerkelijke seksuele omgang met jongeren. 

3 Zie bijv. S. v. d. Velde, in Wat doe jij met mijn kind?, Utrecht: Veen, 1981. 
4 Voor een recent overzicht zie J. Frenken in Seksuele criminaliteit; enkele feiten en achtergron-

den, in: J. Frenken, J. Doornen (red.), Strafbare seksualiteit en H. Boselie et al. Leeftijdsgren-
zen in de zedelijkheidswetgeving, Den Haag: NVSH, 1978. 

5 Terecht heeft de Advieskommissie Zedelijkheidswetgeving (1980) er in haar eindrapport dan 
ook voor gepleit deze termen te vervangen door het meer neutrale 'seksuele handeling'. Wan-
neer we het hier hebben over bescherming, en deze informatie hoort eigenlijk niet in een voet-
noot, is het goed om ons te realiseren dat kinderen, net als andere mensen, via de wet so wie so 
beschermd zijn tegen geweld, aanranding, misbruik van machteloosheid en misbruik van 
autoriteit; zie Brongersma, Seksualiteit en wetgeving, in J. Frenken (red.): Seksuologie, een 
interdisciplinaire benadering. Deventer: Van Loghum Slaterus, 1980. 

6 Desalniettemin blijkt uit een inventariserend onderzoek van Wolters et al (in W. Wolters (red.) 
Seksueel misbruik van kinderen en adolescenten. Nijkerk: Intro, 1982) 7% van de 'actoren' die 
bij de Rijkspolitie zijn aangemeld omdat zij seksueel kontakt met kinderen hebben gehad, 
jonger te zijn dan zestien jaar. In het verslag wordt niet aangegeven in hoeverre tegen hen een 
klacht is ingediend, en of een vervolging en veroordeling is gevolgd. 

7 Seksueel misbruik van kinderen en adolescenten, in de eerder genoemde door hem geredigeerde 
bundel. 

8 Het lijkt inmiddels taboe om te zeggen dat er ook meisjes zijn die door hun vader seksueel mis-
bruikt worden, maar daar ook de nodige voordelen en privileges uit weten te slepen. Binnen de 
huidige diskussie over incest gaat het immers om de 'slechtheid' van de vader en de zwakheid en 
de onschuld van het meisje. Dat ook binnen incestrelaties het machtspel heel geraffineerd kan 
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verlopen, verdwijnt daardoor uit het beeld. Mensen die seksueel misbruikt, ervaringen moeten 
verwerken, wordt daardoor onmogelijk gemaakt een reële kijk te krijgen op hun eigen aandeel 
in het tot standkomen en de continuering van de incest. 

9 Zie bijvoorbeeld Finkelkor, What 's wrong with sex bet ween adults and children, American 
Journal of Orthopsychiatry, 1979, 49, 692-697. 

10 Vgl. O.Carrol, Paedophilia, the radical case, London: Peter Owen, 1980. 
11 Zie bijvoorbeeld Carlier, Het 'kinderlijke' in de seksualiteit, 't Heen en weer, 1983 (76), 3-8. 
12 Vgl. Van Naerssen, Ervaringen met hulpverleningen aan pedofielen, in: J. Frenken, J. 

Doornen, Strafbare seksualiteit. 
13 Sandfort, Seksualiteit in pedofiele relaties, De Psycholoog, 17, 1982, (3), 118-131. 
14 Zie daarvoor Sandfort, Pedoseksuele kontakten en pedofiele relaties, Zeist: NISSO, 1979, met 

name hoofdstuk 3. 
15 Brongersma, Sex en straf, Den Haag: NVSH, 1970. 
16 Konkrete alternatieve voorstellen worden bijvoorbeeld wel gedaan in de discussienota van de 

NVSH en het COC "Zeden en straffen", Amsterdam: N.V.I.H.-COC, 1984. 

Thema's die in voorbereiding zijn voor volgende nummers luiden: medische 
ethiek, geestelijk werk, demokratie, literatuur, de Verlichting. 
Neem een abonnement en ontvang gratis P. Spigts 'In staat van besef' (zie 
maartnumraer van 'Humanist'). 



'Lco jgne-jpg een '1  umanistische 

In memoriam 

Het is alweer enkele maanden ge-
leden dat Max Knap, hoofdbe-
stuurslid van het Verbond tussen 
1969 en 1977 en ondervoorzitter 
van 1973-1977, overleed. Hij was 
in mijn ogen, een goed voorbeeld 
van een — bij wijlen — strijdbare 
humanistische jurist. Over juris-
ten wordt wel gedacht dat het wat 
formele mensen zijn, gevangen in 
en door regels die wij 'recht' noe-
men. Op zichzelf bezien, lijkt er 
weinig tegenin te brengen dat 
'recht' regels tracht te geven om 
de menselijke samenleving leef-
baar te maken en te houden. Maar 
het beeld van een jurist als van 
iemand wiens hoogste genoeg-
doening schuilt in het maken van 
regeltjes om de regels, is vrijwel 
steeds onjuist en heeft in ieder 
geval niets te maken met de jurist 
die Max Knap was. Toegegeven, 
sommige regels zijn ethisch neutraal en beogen uitsluitend een vorm van ordening. Of 
wij nu in het verkeer rechts of links houden, wordt niet door ethische motieven bepaald; 
maar een afspraak erover is wel nodig opdat er geen chaos ontstaat. Maar — ik zou 
denken — de meeste regels worden wel degelijk bepaald door de opvattingen over hoe 
mensen mogen en kunnen leven en hoe zij zich jegens elkaar behoren te gedragen. Max 
Knap was een uitstekend voorbeeld van een jurist die zich daarvan bij voortduring 
rekenschap gaf. Maar dat niet alleen; hij koos doorgaans, hoewel zijn rechtersambt tot 
terughouding dwong, telkens duidelijk partij. Daarbij pleitte hij niet zelden voor rechts-
opvattingen die hun tijd vooruit waren, bewogen door — zoals hij in juni 1972 in 
Rekenschap schreef — zijn opvattingen over de vrije ontplooiing van mensen, die zijn 
menselijke verantwoordelijkheid op de proef stelde. Zo'n proef placht hij niet uit de 
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weg te gaan, blijkens de bijdragen die hij tussen 1966 en 1976 aan Rekenschap leverde. 
Al in dat eerste jaar bepleitte hij de mogelijkheid van echtscheiding op eenzijdig ver-
langen van één der echtgenoten. Om het baanbrekende van die opvatting toen te 
kunnen navoelen, realisere men zich dat nog maar kort tevoren een Wet op het tegen-
gaan van lichtvaardige echtscheidingen was aangenomen. De tendentie was zeker niet de 
echtscheidingsmogelijkheid te verruimen, doch integendeel haar te bemoeilijken. 
Het kan geen verbazing wekken dat het in 1969 verschenen Socrates-rapport over echt-
scheiding, dat afkomstig was van een commissie waarvan Knap deel uitmaakte, de echt-
scheiding op eenzijdig verzoek voorstelde. En hoewel de enkele jaren nadien tot stand 
gebrachte nieuwe wet dat voorstel formeel niet overnam, werd het materieel wel ver-
werkelijkt. In de Kamerstukken had de minister van Justitie naar het genoemde Socra-
tes-rapport verwezen. 
Wie Knaps publicaties in Rekenschap volgt, ziet zijn aandacht verschuiven van de echt-
scheiding via de abortus provocatus naar de euthanasie. 
Telkens bewoog hem de menselijke vrijheid het eigen leven te kunnen inrichten en 
telkens ook koos hij zonder omwegen, in korte en puntige publikaties, partij. Diploma-
tieke of tactische manoeuvres zal de lezer er weinig in vinden; hij ging doorgaans zonder 
overigens ongenuanceerd te zijn, recht op zijn doel af. Dat bracht hem bijv. over de 
euthanasie in pittige discussies (Rekenschap, september 1973). Zijn keuze: laat de wet on-
gewijzigd, doch hef de strafbaarheid van de arts op die legis arte handelt, ging mij toen 
niet ver genoeg. Maar, het moet gezegd, de ontwikkelingen lijken Knaps spoor te 
volgen. 
Hij was overigens geen erg optimistisch mens en deed daarin, hoezeer anderzijds ver-
schillend, denken aan de wat pessimistische opstelling van een man als Jaap van Praag. 
Dat wil zeggen: hij verwierp de gedachte dat de mens alleen geneigd zou zijn tot het 
kwade evenzeer als dat die neiging alleen naar het goede zou gaan. Beide achtte hij moge-
lijk, doch bijvoorbeeld in een discussie met A. D. Belinfante (maart 1967) signaleert hij 
zelf pessimistischer te zijn dan die auteur die de vrijheidsstraf slechts wilde handhaven 
als deze tot verbetering van de gestrafte zou leiden. In een tijd waarin zulke hoog gestem-
de opvattingen over strafrecht gehoord werden, aarzelde Knap niet zijn twijfel aan 
dergelijke idealen te uiten en gelijktijdig te stellen dat de straf — ook zonder tot ver-
betering te leiden — in de menselijke samenleving niet kan worden gemist. Misschien 
komt hij tenslotte, althans voor mij, het beste uit de verf in zijn beschouwing (Reken-
schap, december 1968) over twintig jaar Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens. Letterlijk schrijft hij daarin: "Ik ben niet optimistisch over de vooruitgang van 
het menselijk gedrag. Maar het blijft voortdurend nodig te pogen de schone slaapster te 
wekken". Daarmee geeft hij in enkele woorden weer wat Camus in zijn "Le mythe de 
Sisyphe" over het menselijk leven en streven als grondslag voor zijn filosofie poneerde. 
En dat boek heb ik beschouwd als één van de meest humanistische die ik in mijn 
studententijd las en dat mij de weg naar het humanisme wees. 	 MGR 



A.L.Rowse 
Homosexuelen 

in de geschie- 
denis 

Boekbespreking 

A. L. Rowse over de maatschappij als zedenmeester 

Reeds in de zeventiende en achttiende 
eeuw was door John Locke en Adam 
Smith benadrukt dat de staat zich van 
inmenging in bepaalde burgerlijke 
aangelegenheden had te onthouden. 
Aan John Stuart Mill bleef het echter 
voorbehouden om te laten zien dat 
niet alleen de staat maar ook de sa-
menleving een fnuikende rol kan spe-
len met betrekking tot de zelfont-
plooiing van het individu. Zijn ook nu 
nog alleszins leesbare verhandeling 
On liberty (1859) is geheel gewijd aan 
het thema van "de aard en begrenzin-
gen van de macht die de samenleving 
rechtens kan uitoefenen over het indi-
vidu". En hij formuleert dan als 
principe: "dat het enig oogmerk dat 
de mensheid het recht geeft om individueel of collectief in te grijpen in de vrij-
heid van handelen van een van hen, hun bescherming is; en dat de enige reden 
waarom men rechtvaardig macht kan uitoefenen over enig lid van een be-
schaafde samenleving, tegen zijn zin, de zorg is dat anderen geen schade wordt 
toegebracht". Iemand is de maatschappij slechts verantwoording schuldig voor-
zover zijn gedrag anderen aangaat, aldus vat Mill zijn libertair streven samen. 

Dat ook de maatschappij als zedenmeester, de samenleving met haar collectieve voor-
stellingen omtrent wat wel en niet betamelijk is, een belemmerende invloed kan hebben 
op de ontplooiing van het individu is een stelling die met veel verve en schitterende voor-
beelden wordt verdedigd door de exentrieke Engelse historicus A. L. Rowse. Zijn 
Homosexuals in history, een briljant geschreven cultuurgeschiedenis van het leven en lij-
den van prominente, veelal artistiek begaafde, homosexuelen is nu in een vertaling van 
Mea Flothuis door de Arbeiderspers uitgegeven. Het klinkt in het Nederlands wat pro-
zaïscher: Homosexuelen in de geschiedenis en het boek draagt als ondertitel: over de 
ambivalentie in maatschappij, literatuur en beeldende kunst. 
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Creatieve genieën 
Rowse behandelt de levensgeschiedenis van een "groot aantal mannen van bijzondere 
geestesgaven of hoog niveau", zoals Jacobus I, Frederik de Grote, Leonardo da Vinci, 
Michelangelo, Erasmus, Francis Bacon, Lord Byron, T. E. Lawrence, Walter Pater, 
Lytton Strachey en anderen. Op het eerste gezicht hebben zij slechts één ding gemeen: 
hun homosexualiteit. Rowse wil echter meer dan alleen als biograaf optreden (waar hij 
trouwens een meester in is); hij hoopt dat zijn studies "enig licht zullen werpen op de 
voor creativiteit predisponerende aanleg, op de psychologische voordelen van ambiva-
lentie, de verdubbelde reactie op het leven, de verscherpte waarneming, de spanningen 
die tot grote daden leiden". 
Daarbij wil hij pertinent niet vervallen in getheoretiseer over het anders-zijn: "Het doel 
waarnaar ik streef is niet een theoretisch betoog, maar een dat meer verheldert, namelijk 
het bestuderen van concrete feiten". Gerrit Komrij heeft er eens op gewezen dat er be- 
hoefte bestaat aan een studie over homosexualiteit en de Nederlandse literatuur. "Zo'n 
studie zou geen apologie moeten worden, geen boek ook waarin iemand hooggestemd 
grote lijnen trekt, maar een schier onafzienbare collectie details, geheime briefwisse-
lingen en bibliografische curiositeiten" (Averechts, p. 246). Wel, zo'n studie heeft 
Rowse geschreven over internationale beroemdheden. "Hoogestemd" is hij niet: homo 
homini lupus; de ene mens is een wolf voor de ander — dat is het motto dat hij zijn boek 
meegeeft en dat hij met talloze tragische feiten ondersteunt. In de geschiedenis traceert 
hij telkens weer dezelfde polariteit: de domme ongecultiveerde massa tegenover het 
creatief genie dat dankzij de spanningen en ambivalentie van zijn natuur tot grote daden 
komt. Mensen als Leonardo, Erasmus, Michelangelo en de andere dramatis personae 
uit de wereld van Rowse hebben naast hun anders-zijn ook vooral met elkaar gemeen 
dat zij geen deel hebben aan "het stompzinnig krakeel van de normale mensengemeen-

schap over onbenulligheden". De genieën van Rowse hebben het niet gemakkelijk. D. 
H. Lawrence werd voor een groot gedeelte van zijn leven "gesard en getreiterd door 
stomme idioten, tot gek wordens toe" en Leonardo nagewezen door mensen die hij 
"onmetelijk ver beneden zich wist, klootjesvolk". Soms valt de geniale enkeling zelfs 
letterlijk ten prooi aan de stomme massa, zoals Johan Joachim Winckelmann (1717-
1786), de eerste die een diepgaande studie maakte van de Griekse cultuur, van haar 
kunst en oudheden en hun religie en maatschappij. Winckelmann had een zekere Ar- 
cangeli, "een inferieur type" die in hetzelfde hotel als Winckelmann vertoefde, toever-
trouwd dat hij een aantal medailles ten geschenke had gekregen. Deze trachtte hem toen 
te beroven en bij de worsteling die daarop ontstond kreeg Winckelmann twee dodelijke 
messteken. Karakteristiek is het commentaar van Rowse: "Arcangeli werd al spoedig in 
de kraag gevat en terechtgesteld voor de ramen van het logement; maar de idioot had 
zonder het te weten de grootste geleerde van Europa om het leven gebracht". Telkens 
tekent Rowse weer de grote onverschilligheid van de ongecultiveerde massa ten opzichte 
van het geniaal individu; een romantisch thema bij uitstek. Ook in sexueel opzicht lijkt 
de relatie altijd weer gestoord te zijn. Winckelmann werd verliefd op zijn leerling Lamp- 
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recht en daarna op een Baltische Baron, Friedrich von Berg. Geen van beiden kon 
echter deze liefde beantwoorden. En wat geschiedt? De een werd een saaie diplomaat, 
de ander een saaie edelman. "Van geen van beiden zou ooit iets vernomen zijn, als een 
geniaal man niet voor hun knappe uiterlijk was gevallen toen ze jong waren". Men ziet: 
zó onrechtvaardig is de geschiedenis nu ook weer niet. Er zit toch wel iets van een 
Weltgericht in de Weltgeschichte. 

Kunst als enige verlichting 
Rowse schrijft bijzonder provocerend, persoonlijk en polemisch. Neem nu eens die 
superieure typering van het werk van Goldsworthy Dickinson (1862-1932): "Hij bleef 
eindeloos om Plato en het Platonisme heendraaien als een mot om de kaars — hoewel 
Plato als het erop aankwam niets op had met vooruitstrevende democratische drog-
beelden. Ik heb de pest aan die schemerwereld van hooggestemdheid, aan Goldie's ge-
wauwel over het schone, zijn wazig gezever over moraal". En dan vervolgt Rowse heel 
typerend: "Ik heb liever de feitelijke, reële wereld van de geschiedenis aan de ene kant, 
en de verbeeldingswereld van de kunst, de muziek en poëzie aan de andere". Zo'n citaat 
zegt ons natuurlijk evenveel, zo niet meer, over de schrijver dan over het onderwerp 
waarover hij schrijft. Het mensbeeld van Rowse dat hier zo saillant naar voren komt is 
dat van Hobbes en Schopenhauer: homo homini lupus, of, zoals mijn grootvader placht 
te zeggen: de wereld is een roofdierengalerij. Er is geen hoop, geen eschatologisch heils-
perspectief. Het enige dat echter toch wel enige verlichting kan brengen is de kunst. 
Daarin is Rowse het opnieuw eens met Schopenhauer en Wilde. Maar ieder die in de ge-
schiedenis iets van een doel of vooruitgang meent te ontwaren kan erop rekenen door 
hem genadeloos aan de schandpaal te worden genageld. Daarom moet natuurlijk ook de 
politicus Sartre het ontgelden: "Sartre heeft lang de stelling aangehangen dat Rusland 
het ideaal van aardse vrijheid belichaamde. Een andere wijze theorie van hem was dat je 
om iets van mensen te begrijpen niets hoefde te weten van hun geboorte, origine, opvoe-
ding of vroege ontwikkeling. Beide standpunten, zo volstrekt strijdig met het gezond 
verstand, verklaren waarom de term 'intellectueel' zo'n slechte naam heeft gekregen. 
Zo'n type moet wel de grootste ezel zijn in de contemporaine literatuur, maar gelukkig 
komt hij voor behandeling in dit boek niet in aanmerking". 
Zo'n typering is natuurlijk vanuit literair-polemische optiek bekeken geniaal. Vooral die 
laatste bijzin (een omstreden onderwerp overigens, Sartre's sexuele voorkeur) zet de 
puntjes op de i. Rowse is iemand die de zeldzame kwaliteit bezit om met een paar 
alinea's je opinie over een bepaald figuur te herzien; hetzij in positieve, hetzij in nega-
tieve zin. De vraag is alleen: is dit humor? Is het ook grappig bedoeld? Te vrezen valt dat t  
Rowse zélf, net als Gerard Reve of Schopenhauer, doodernstig is bij zulke boutades. 
En het mag dan aardig zijn als de in politiek opzicht toch wel erg naïeve Sartre eens op 
zijn plaats wordt gezet, maar soms komt Rowse met zijn gemopper ook wel wat tuttig t 
uit de hoek. Wanneer hij bijvoorbeeld komt te spreken over de opvatting van Henri de 
Montherlant die van mening was dat de jeugd het menselijk wezen op zijn best toonde 



32 

voegt Rowse daar knorrig aan toe: "maar dat was vóór de ontaarding der hedendaagse 
jeugd, mogen we wel zeggen". Ach, wanneer dit ironisch bedoeld is, is het misschien 
wel grappig, maar wanneer hij hiervan werkelijk overtuigd is, is het ook wel een beetje 
geborneerd en conservatief. Is Rowse niet gewoon een reactionaire Engelse aristocraat? 
Komrij laakt in een bespreking van de Engelse versie van het boek de grote nadruk die 
Rowse legt op rang en stand: "De sociale klasse waartoe iemand behoort is in deze lof-
zang op de aristocratie van doorslaggevende betekenis". Het is bij uitstek Engels, maar 
het blijft ridicuul, aldus Komrij. Ten dele is dit misschien wel juist. Het ziet echter be-
paalde passages over het hoofd waarin Rowse partij kiest voor personen en groepen op 
een manier die je niet zou verwachten van een reactionaire Engelse aristocraat. Zo moet 
hij bijvoorbeeld helemaal niets hebben van het elitaire iconoclasme van de Cambridge 
apostelen die onder leiding van Lytton Strachey een aanval op de Victoriaanse kwe-
zelarij ontketenden. Natuurlijk fulmineert ook Rowse tegen Victoriaanse preutsheid, 
maar wel vanuit een heel andere inspiratie: "Bloomsbury was in wezen parasitisch, het 
leefde van de meerwaarde — zoals een marxist zou zeggen —, vergaard door de Victo-
rianen, die zij hoonden, en wier normen en waarden zij met voeten traden". Hun paci-
fisme wordt door hem genadeloos getypeerd: "Terwijl duizenden minder uitverkoren 
landgenoten stierven om hun land te redden, verwachtten deze mensen — vooral Russell 

te worden bewonderd om hun zedelijke moed en hun weigering hen te steunen". Het 
was een zeer elitaire groep, meent Rowse, die zich beschouwde als de crème de la crème; 
laatdunkendheid was hun handelsmerk. 

Modern conservatief 
Waarlijk, Rowse als moralist! Frappant is ook hoe hij het opneemt voor D. H. 
Lawrence die een tijdje vertoefde in de kring van Strachey en Russell. De apostelen 
waren enorm gefascineerd door Lawrence: een proletariër én genie: "Lawrence, met 
zijn arbeidersachtergrond, zag hoe oppervlakkig hun optimistisch liberalisme was, hoe 
onuitstaanbaar hun studentikoze hooghartigheid ten opzichte van hen die wel beter 
wisten". Men ziet, zo'n reactionaire geest is Rowse nu ook weer niet. Dat blijkt ook 
daaruit dat hij Keynes herhaaldelijk probeerde over te halen lid te worden van de 
Labour-partij maar deze "volhardde in zijn medewerking met de liberalen en had 
onvoldoende politiek benul om te begrijpen dat er voor de Liberale partij geen toekomst 
was". Keynes bleef liberaal en tevens een onverbeterlijke optimist; en dat terwijl "de 
historicus weet dat optimisme in menselijke zaken bijna altijd een vergissing is". 
We zien dus dat Rowse zeker niet conservatief in de alledaagse politieke betekenis ge-
noemd kan worden, maar misschien wel in een ruimere zin: als aanduiding voor een be-
paald temperament, een levenshouding, de levenshouding die door Berlin en Kola-
kowski wordt uitgedragen en die onlangs in Nederland werd geparafraseerd door J. L. 
Heldring tijdens een lezing in Paradiso. Het modern conservatisme dat als reactie op de 
Verlichting ontstaan is laat zich inspireren door een sceptische, zo niet pessimistische 
mensbeschouwing en gelooft in de beperktheid van de menselijke mogelijkheden in 
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plaats van de onbeperktheid ervan, aldus Heldring. Men is ervan overtuigd dat het 
kwaad wezenlijk ingebakken is in de condition humaine en interesseert zich meer voor 
de concrete, individuele mens dan voor abstracte structuren. "De conservatief vreest dat 
in een al te eenzijdige zorg om de mensheid de zorg om de mens wel eens verloren zou 
kunnen gaan" en de pessimistische mensbeschouwing leidt hem ertoe te huiveren voor 
al te abrupte veranderingen; hij verkiest de historische werkelijkheid boven een normatie-
ve blauwdruk en wil verscheidenheid en pluriformiteit van het historisch gegroeide niet 
opofferen aan uni formistische beginselen. 
Wel, wanneer men conservatisme in déze zin zou willen omschrijven dan beantwoordt 
Rowse aan alle kenmerken. Zijn pessimistisch mensbeeld; zijn nadruk op de onredelijke 
kanten van de mensheid; zijn wantrouwen ten opzichte van al te gemakkelijke blauw-
drukken van idealistisch angehauchte wereldverbeteraars; zijn voorliefde voor de con-
crete feiten van de geschiedenis en afkeer van abstracte getheoretiseer — het behoort 
allemaal tot de vaste bagage van conservatieve geesten á la Burke, De Maistre, Berlin, 
Aron en Kolakowski. Toch wordt ook hier zijn relatie tot een sceptisch humanisme 
zichtbaar dat ook in het werk van Erasmus en Voltaire te onderkennen valt. Zowel Eras-
mus als Voltaire waren bezield van humanitaire waarden, maar toch voelden zij niets 
voor respectievelijk de reformatie van Luther en het extreme atheisme van de latere 
philosophes. Een zekere voorzichtigheid en scepsis die door radicalisten vaak als half-
slachtigheid en inconsequentie wordt afgewezen zit hen daarvoor teveel in het bloed. 
Erasmus wordt door Rowse getypeerd als "een gematigd en verstandig man van het 
midden, strevend naar hervorming en vooruitgang, maar verwarring en verwoesting 
schuwend, in een tijd dat fanatici aan beide kanten het leven van weldenkende mensen 
in het midden ondraaglijk maken". Inderdaad, dat is het thema van Erasmus, maar het 
is ook dat van Rowse: pessimistisch in zijn mensbeschouwing, utopische blauwdrukken 
over hoe de maatschappij eruit zou moeten zien en hoe het kwaad met wortel en tak kan 
worden uitgeroeid schuwend, maar wel behept met een sterk rechtvaardigheidsgevoel en 
bereid om op de bres te staan wanneer individueel menselijk geluk wordt verstoord door 
de zedelijke verontwaardiging van wat Spinoza eens de licht ontvlambare massa noem-
de. "Geniale mensen zijn, per definitie meer individueel dan anderen", schreef J. S. 
Mill in On liberty, "en dus minder in staat zich te schikken, zonder fnuikende dwang, 
naar een van het kleine aantal modellen dat de samenleving biedt om haar leden de 
moeite te besparen zich een eigen karakter te vormen". Voor dát recht, dat recht om 
zich niet te schikken en op individualiteit, heeft Rowse een briljant pleidooi gehouden. 

Paul Cliteur 
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Hum©e on humarásfisch Verbond 
in he't Nederlandse cuLtwee e beste: 
Prof. dr. 4. J. Wichers 

De titel van deze voordracht stelt in het vooruitzicht dat ik zal spreken over hu-
manisme in het algemeen, over het Humanistisch Verbond in het bijzonder én 
over het Nederlands Culturele Bestel waarin deze verschijnselen een of andere 
plaats innemen. Ik begin met het Humanistisch Verbond. 

Een aantal jaren geleden heb ik, met behulp van onder andere enkele jonge mensen hier 
aanwezig, een onderzoek opgezet naar de positie van georganiseerd buitenkerkelijk hu-
manisme, grotendeels identiek met Humanistisch Verbond.' Daar stak een reëel pro-
bleem achter, namelijk het probleem van een bescheiden blijvend aantal leden van het 
Verbond. Dát dit als probleem werd ondervonden berustte niet alleen op het belang van 
een flink ledental als zodanig, maar ook op het ervaringsfeit dat men zich met meer 
leden beter kan spreiden en aldus beter kan werken. Op onderzoek uit dus, op basis van 
deze centrale vraag. Daarbij kwamen nog wel enkele andere vragen, die ik hier echter 
niet expliciet behoef te maken. 
Al vele jaren wist men dat het ledenbestand van het Humanistisch Verbond bestond uit 
mensen, voor zover verdieners, uit meer de middelbare en hogere beroepsgroepen. 
Daarbij moet U zich geen overdreven voorstelling maken van allemaal hoog geschoolde 
mensen. Het merendeel is middelbaar geschoold en oefent overeenkomstige beroepen 
uit: verpleegkundige, vakbondsbestuurder, onderwijzer, technicus, enzovoort. Daarna 
pas komen de leraren, artsen en dergelijken, én: veel huisvrouwen van wie vaak minder 
goed de opleidingsstatus te bepalen is. Maar van álle buitenkerkelijken in deze beroepen 
was toch maar een klein deel opgenomen in het Humanistisch Verbond. Wat lag dus 
meer voor de hand dan juist in deze middelbare en wat hogere beroepsgroepen verder te 
informeren hoe het stond met de belangstelling voor georganiseerd humanisme. 
U zult niet veronderstellen dat we dit plompverloren hebben gedaan, dat we bij voor-
beeld niet zorgvuldig zouden zijn nagegaan of we met echte niet-gelovigen te doen had-
den. Er werden ook andere controles ingebouwd en er werd een parallel onderzoek 
gedaan in een zuivere volkswijk. Maar daar kan ik niet op in gaan. Ik moet alleen 
trachten U iets te vertellen over de uitkomsten en de betekenissen daarachter. Op het 
eerste gezicht vielen de uitkomsten wat tegen. Sterk vereenvoudigd ging het om drie 
vragen en de antwoorden daarop: 
Vraag I. Als de kerk wegvalt als instelling die richting geeft inzake vragen van zin-
geving van het leven, moet er dan niet iets anders voor in de plaats komen dat reflexies 
aanbiedt. Antwoord overwegend: aarzeling tenderend naar nee. 
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Vraag 2. Als de kerk wegvalt als instelling die richting geeft inzake vragen van ethiek, 
moet er dan niet wat anders komen om de ethische reflexies aan de orde te stellen. Ant-
woord weer overwegend aarzeling of zelfs nee. 
Vraag 3. Hebben buitenkerkelijken wellicht belangen te verdedigen, en zo ja, zou het 
Humanistisch Verbond hierbij een functie hebben. Antwoord overwegend: aarzeling én 
de uitspraak dat er nauwelijks belang te verdedigen viel en dat er daarom niet zoveel te 
doen zou zijn voor het Humanistisch Verbond. 
Ziehier het hoofdzakelijke antwoord, waarmee in elk geval een grondslag was bereikt 
voor de verklaring van het bescheiden ledental: er wordt geen sterke urgentie tot organi-
seren gevoeld en misschien moeten we ook nu al concluderen dat de aansporing toch lid 
te worden eerder intellectueel dan emotioneel is. Duidelijk is ook dat de echte niet-
gelovige niet (meer) bang is voor de arm van de kerk. 
Maar ik moet hier nog een verdere opmerking bij maken. Deze is dat er ongeveer twee 
jaar later zo'n honderd respondenten opnieuw werden bezocht voor een gesprek. 
Hierbij kwam op te vallen: slechts weinig weigeringen — vermoedelijk steeds om 
goede redenen — en een veel positievere toon in het gesprek dat nu veel directer over het 
Humanistisch Verbond ging. Het vond plaats naar aanleiding van het rapport dat er 
over de eerste gespreksronde was gemaakt en dat de respondenten ter kennis was ge-
bracht. Naderhand heb ik wel eens gedacht: dit waren 100 gesprekken; stel dat je er 
100.000 moest doen, allemaal dubbel, om een positieve toonzetting te krijgen! Er moet 
een snellere weg te vinden zijn. 
Dit gehele onderzoek gaf ook aan dat mensen die buiten het geloof zijn komen te staan 
er vaak weinig nieuwsgierig naar zijn hoe je met anderen samen je levensbeschouwelijke 
identiteit actief kunt formuleren. Opnieuw: het lijkt geen hevig emotionerende zaak 
meer. 

Meer gegevens 
Er is een tweede serie gegevens die ik vanmiddag graag onder de aandacht wil brengen. 
Deze heeft niet zozeer te maken met de urgentie die men ervaart tot het kennen van 
eigen kleur en om tot organisatie te komen, maar met passieve geestelijke oriëntering. 
Ten eerste zijn er in de laatste jaren telkens peilingen gehouden waarbij aan een steek-
proef van volwassen Nederlanders een samenvatting van humanistisch denken werd 
voorgehouden. Dat ging vergezeld van de vraag of men eventueel op deze wijze georiën-
teerd is. De reeks tendeert door die jaren heen in de richting van twintig procent van alle 
volwassen Nederlanders, die zonder voorbehoud aangeven zo te denken. Dat zou neer-
komen op ruim twee millioen volwassenen. Nu is er bij het gebruik van deze en derge-
lijke gegevens wel het een en ander op te merken. Het meest tot voorzichtigheid manend 
lijkt mij dat de kennis van humanisme in allerlei leeftijdscategorieën nog zo ongelijk is: 
bij jonge mensen het geringst. In eerdere jaren speelde ook een rol dat de naambekend-
heid van het Humanistisch Verbond erg onvolledig was. Dat is nu langzamerhand ver-
holpen; maar aan het vermogen tot zelf formuleren van zelfs de eenvoudigste uitgangs- 
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punten mankeert nog steeds veel, zodat hier nog steeds schuiving plaats vindt. 
Niettemin heeft, met voorbehoud, het getal van twee miljoen een oriënterende beteke-
nis, temeer daar het uit andere gegevens krachtig wordt ondersteund.3  Die krachtige on- 
dersteuning kan men putten uit situaties waarin iemand cliënt kan zijn van het Huma-
nistisch Verbond. Het Verbond heeft cliënten in de strijdkrachten, in ziekenhuizen en in 
andere verzorgingsinrichtingen, in gevangenissen en op scholen. Het is al lange tijd zo, 
en het zet zich steeds weer door, dat twintig procent van zo'n institutioneel cliënten-
bestand zich voor humanistische verzorging aanmeldt. Er zijn buiten deze instanties ook 
vrije cliënten, maar daarbij is het veel moeilijker vast te stellen om welk oriënteringsper-
centage het gaat. En als ik 20% noem, dan is dat eerder bescheiden dan ruim berekend, 
want de tendentie is dat het naar de 25% toe gaat. 
Zoals gezegd komt een percentage van 20 of 20 + overal terug. In de strijdkrachten, 
waar men immers een doorsnee aantreft van Nederlandse jonge mannen: ruim twintig 
procent kiest hier voor de raadsman (als die beschikbaar is, want er is een tekort). Op 
scholen wordt humanistisch vormingsonderwijs gegeven, zij het wegens tekort aan man-
kracht en/of aan financiële middelen lang niet overal. Maar áls het wordt gegeven dan 
kiest het ruime merendeel van de ouders van de kinderen daarvoor. Als men dat om-
rekent op alle schoolkinderen, dan is men opnieuw bij de 20 of 20 + vo én weer bij zo'n 
twee millioen volwassen Nederlanders als hoofdzakelijk passief publiek. Een ledental 
van vijftien tot zestienduizend — want om een dergelijk aantal gaat het bij het Verbond 
— is van die twee millioen ongeveer 3/4%. We kunnen dus zeggen dat de organisatie-
graad van het Humanistisch Verbond 3/4% is. Vergelijkt men dit met de organisatie-
graad van politieke partijen, die op twee tot tien procent ligt in onze Nederlandse situa-
tie, dan heeft men een vergelijking te pakken die wel indicatief is.* Indicatief is deze 
uiteraard voor het Verbond zelf omdat hier wordt aangegeven de geheel eigen en be-
paald niet gemakkelijke omstandigheden waaronder het Verbond als organisatie moet 
werken. Maar ook cultuursociologisch gezien gaat het hier om een belangwekkend ge-
geven. Blijkbaar is het, althans voor dit ogenblik, in het levensbeschouwelijk vrije, niet 
bedreigende, Nederland zo komen te liggen dat men onder niet gelovigen de urgentie 
van politieke organisatie hoger acht dan die van levensbeschouwelijk-culturele orga-
nisatie. 
Maar er moet ook hier iets worden toegevoegd. Het eerste is dat er naast het Verbond ook 
een Steunfonds optreedt dat gelden inzamelt en dat nog eens elfduizend contribuanten 
heeft die buiten het ledenbestand staan. Al zijn zij geen leden van het Humanistisch Ver-
bond, zij engageren zich wel en mogen daarom mede in de aandacht komen. En verder 
is er het ledenbestand van 29.000 in de Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijke 
Dienstverlening en Samenlevingsopbouw Humanitas. Deze vereniging staat onder 
geheel eigen bestuur en heeft haar hoofdzetel in Amsterdam (het Humanistisch Verbond 

• Ook bij politieke partijen gaat het om een bepaling van actief op passief. Passief voor politieke 
partijen is het stemmental bij verkiezingen. 
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te Utrecht), maar staat wel in nauwe samenwerking met het Verbond, onder andere 
door het beheer van gemeenschappelijke stichtingen als werksoorten daar aanleiding toe 
geven. Het komt nogal eens voor dat in het publiek de lidmaatschappen van beide ver-
enigingen voor uitwisselbaar (in plaats van elkaar aanvullend) worden gehouden en dat 
men dan aan het concretere Humanitas de voorkeur geeft. Concluderend mag men 
daarom wel zeggen dat de organisatiegraad voor het Verbond hoger ligt dan 3/4; bij-
voorbeeld tenderend naar 2. Niettemin blijft de tendentie tot achterlopen bij politiek 
engagement aanwezig. 
De situatie wordt verder getekend als men hierbij weet dat het bescheiden lidmaat-
schapsgetal niet geheel berust op te geringe aanmelding, maar mede op een snellere 
doorstroming van leden dan men voor een levensbeschouwelijke organisatie op het 
eerste gezicht zou verwachten. Het gaat immers om levensvisie, en die verandert niet zo 
snel, zijn we geneigd te denken. Maar mogelijk is dit een effect van kerkelijk denken, 
geldig voor het verleden, want jaarlijks stroomt zo'n acht procent van de leden door, 
hetgeen op zichzelf niets uitzonderlijks is. Daar zijn de gevallen van overlijden bij, maar 
ook enkele honderden anderen die dan vaak maar enkele jaren lid geweest zijn. Het een 
met het ander blijft erop duiden dat het lidmaatschap als zodanig weinig een zaak is van 
geborgenheid voor het leven, maar eerder een zaak van het hebben van de hier juiste be-
langstelling. In de beginjaren van het Verbond is dit wel anders gedacht. Vandaar de 
naam Gemeenschap voor Afdeling. Mogelijk dat de naam nog eens aangepast moet 
worden, al zou men hiermee kunnen wachten tot een meer 'uitgerijpte' positie bereikt 
is, waarover straks. 

Positie van het IIV; eerste schets 
Intussen is er, meen ik, al een enigszins volledige schets van het Humanistisch Verbond 
ontstaan. Ik vat deze samen en vul hem daarbij aan uit nog wat andere gegevens. Ik be-
gin weer bij het ledental, dat niet zo groot bleek te zijn en neiging vertoont om in de 
middengroepen te blijven. Hierbij komt dat bij alle gelegenheden blijkt dat leden van 
het Humanistisch Verbond meer dan gemiddeld krantenlezers zijn, leden zijn van poli-
tieke partijen, culturele belangstellingen hebben, enzovoort; allemaal kenmerken die 
duiden op meer dan gemiddelde sociale en culturele activiteit. Deze samenhang versterkt 
niet alleen de indruk dat het lidmaatschap een cultureel-cognitieve aangelegenheid is, 
maar maakt het ook verder begrijpelijk dat de lagere beroepsgroepen zijn onderverte-
genwoordigd. Deze beroepsgroepen weren zich nu eenmaal minder op al deze punten. 
Dus, waarom zou het Humanistisch Verbond, gegeven dat men het lidmaatschap 
emotioneel niet zo nodig heeft, uitzondering zijn. Weliswaar is het verleidelijk te denken 
dat een gelijkmatig in de bevolking gespreid lidmaatschap mogelijk moet zijn en vaak 
wordt er ook moraliserend en vermanend in die richting gesproken. Maar ik denk — ik 
ben er eigenlijk geheel van overtuigd — dat we hier te doen hebben met een moeilijk te 
verhelpen orde van zaken: niet iedereen heeft de meer abstracte belangstelling die hier 
nodig is, en hoezeer het scholingsniveau van de bevolking in de laatste tientallen jaren is 
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een seculiere levensverantwoording als agnostisch humanisme in onze democratisch-
politieke verhoudingen terecht zou komen. Dat heb ik dan zoëven voor U mogen schet-
sen, waarbij sterk opvalt dat een bepaalde drang ontbreekt die vermoedelijk aan een 
godsdienst van het type christendom wel eigen is. Bij 'type christendom' denk ik aan 
openbaringsgeloof dat zich dogmatisch moet vestigen, voortdurende interpretatie vergt 
en blijkbaar ook steeds weer andere interpretatie toelaat. Het is de drang in de eenmaal 
gegrepen gelovige om er voortaan bij te blijven omdat dáár het heil is. Dit wordt — lijkt 
mij — aangevuld met de eveneens opvallende drang om onverschillige anderen erbij te 
houden en eventueel elkaar te toetsen op de juistheid van ieders geloof. Dat kan voort-
vloeien uit bezorgdheid om de ander, maar heeft mogelijk óók te maken met de on-
zekerheden van interpretatie en met twijfel aan de zekerheden, die men in een ander 
liever niet voorgeleefd zal willen zien. Een nog verdere consequentie van die drang —
maar dan zijn we op het niveau van machthebbers — kan de inquisitie zijn, of de heilige 
oorlog, of een regiem als onlangs nog gevestigd is door Khomeiny in Iran. Het gaat dan 
om de volkomenheid van de macht en de cultuur. De existentiële betrokkenheid, de 
emotie — ik duidde het al even aan — ligt hier inderdaad in het geloven zelf, in tegen-
stelling tot wat het geval lijkt bij het seculiere, onprojectieve, moderne humanisme, dat 
géén heil kan bieden doch alleen wat hulp bij het vinden van eigen weg, en géén waar-
heid kan bieden doch alleen een oproep om open te staan voor wat menselijkerwijs waar 
kan zijn. 
Een consequentie van modern humanisme is ook dat het weinig dwingende kracht op-
levert op cultuurvormen: geen voorschriften voor de bouw en inrichting van gebouwen, 
geen voorgeschreven ritueel, geen dagelijks gehoorde gezangen of gebeden, zaken van 
geheel eigen schoonheid. Maar men moet nu eenmaal wel geloven om hieraan deel te 
kunnen hebben en er creatief in te zijn. Als dat geloof ontbreekt, zijn dit zaken waar 
men toeschouwer bij is. 

Voltooiing positie Humanistisch Verbond 
Een volgende vraag is of de positie van het seculiere humanisme, zoals geschetst, is uit-
gerijpt. Aangezien er nooit stilstand is en aangezien het niet eenvoudig zal zijn vast te 
stellen wat 'uitgerijpt' is, kan het antwoord op de vraag al bij voorbaat 'nee' zijn. Maar 
bedoeld is natuurlijk te vragen of er op dit tijdstip zaken zijn aan te wijzen die logischer-
wijs bij een uitgerijpte positie zouden behoren, maar nu ontbreken. Ik denk dat ik er 
twee moet nemen van externe aard en enkele van interne. 
Ten eerste de positie van humanisme en Humanistisch Verbond in de publiciteit. Het 
komt nogal eens voor dat bij zaken die onder andere voor humanisme en Humanistisch 
Verbond relevant zijn ieders mening wordt gevraagd, maar niet die van een humanist. 
Bijzonder goed heb ik dit gefflustreerd gezien bij de grote, toen zo genoemde, vredes-
demonstratie in october 1983. De gehele dag was de camera aan, en de camera was ook 
overal. Maar toen een vertegenwoordiger van een humanistengroep aan het woord 
kwam, draaide de camera weg. Tussen haakjes: mijn mening is dat dit soort roes ver- 
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oorzakende demonstraties die de bedoeling hebben — daar dient de roes mede voor —
om de democratisch tot stand gekomen overheid voor de voeten te lopen op een terrein 
waarop toch alleen de regering adequaat kan opereren, te gevaarlijk zijn om een doel 
goed te dienen. Daarachter verschijnt voor mij dus te gemakkelijk de gemene grijns van 
een contra-productief resultaat, op z'n mooist een schijnresultaat. Maar daar gaat het 
hier niet om. Het gaat er nu om dat te vaak pers en andere media gemakshalve de tra-
ditie maar volgen, en dan houdt na het laatste kerkgenootschap het rijtje op. Mogelijk is 
dit mede omdat men het zich niet realiseert, of zich niet wil realiseren, welk een groot 
deel van het Nederlandse volk in feite humanistisch denkt, en men bovendien meestal 
een publiek aantreft dat toch niet protesteert. 
Ook de overheid — ik maak even een uitweiding — heeft het lange tijd volgehouden —
het komt nog voor, zeker in tijden van bezuiniging — om humanisten over te slaan. 
Maar deze overheid en ook politici zijn niet meer de grote hindernis nu duidelijk is, en 
allerwegen is toegegeven, dat buitenkerkelijkheid in het merendeel van gevallen ook 
werkelijk niet-gelovigheid is en dat het absurd zou zijn — ik kwam er in ander verband 
al even op — te veronderstellen dat er onder die bevolkingsgroep geen bezinning op 
leven en ethiek meer plaats zou vinden. 
En ook het volgende begint, als ik het wel heb, langzaam aan te verstommen. Het is de 
stelling dat er buiten de kerk wel nieuwe bezinning nuttig en nodig zou zijn, maar dat 
het Humanistisch Verbond het allemaal net precies verkeerd doet. Het had allemaal 
'religieuser' moeten zijn of het had 'met de arbeiders' opgezet moeten zijn, enzovoort, 
zonder dat erbij verteld wordt hoe. Ik heb nog al eens de indruk gehad, zeker in de tijd 
toen de ban van het geloof nog sterk was, dat men hiermee de consequenties van eigen 
inzicht uit de weg ging. Dat ik dit zo zeg houdt natuurlijk niet de mening in dat het 
Humanistisch Verbond het allemaal zo goed aanpakt; het is voortdurend tasten. 
Ik sprak nog over de publiciteitsmedia. Ik meen dat deze de plicht hebben — evenals de 
overheid trouwens — niet om humanisme te bevorderen, maar wel om een brede bevol-
kingsgroep met eigen levensbeschouwelijke en sociaal-culturele positie, te horen en te 
doen horen, ook al is er aan die groep nog wel wat uit te kristalliseren. 
Het tweede is de universitaire opleiding, mede met het oog op het ambt van leraar of dat 
van raadsman/raadsvrouw. Sedert een ruim aantal jaren fungeren er al opleidingen in 
deze richting, waarbij het hoogste niveau een hogere beroepsopleiding is. Dat is op den 
duur natuurlijk onvoldoende. Een losse bijzonder hoogleraar — U ziet er een voor U —
kan wel wat opvangen, maar dat blijft toch in de bijvaksfeer. Wat nodig is, is een in vol-
doende breed overleg tot stand gekomen studiemogelijkheid, die niettemin ook bijvak-
studie op kan leveren, iets waar leraren naar mijn ervaring van de laatste jaren wel be-
langstelling voor hebben. Ik denk aan een kopstudiemogelijkheid in de interfacultaire 
sfeer van letteren, geschiedenis, sociale, psychologische en pedagogische wetenschappen, 
mogelijk ook theologie; zo ongeveer als dit met filosofie het geval is en hopelijk samen-
gebouwd met filosofie. Het is mij bekend dat eraan gewerkt wordt, hier te Utrecht zelfs. 
Ik maak dit gedeelte 'uitrijping' dus niet actief meer mee, maar moge het belang ervan 
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in het kader van dit afscheidscollege, waarin humanisme verschijnt als een culturele 
factor van eigen signatuur, nog eens onderstrepen. De niet-godsdienstige levensbeschou-
welijke reflectie als zodanig moet aan bod kunnen komen, maar zeker niet minder de re-
flectie op de in de laatste jaren sterk veranderde ethiek, waar humanisten waarschijnlijk 
veel aan hebben bijgedragen; een ethiek die door het wegvallen van een aantal vroeger 
vaste regels steeds meer een nimmer eenvoudige casuïstieke vaardigheid vereist. 
Naast deze twee, de betere bediening in de publiciteit en de universitaire reflectie, is er 
nog wel het een en ander te noemen dat verbetering zou kunnen verdragen. Maar dan gaat 
het om punten van interne aard. Zo verdient de voorlichting in de media die van het 
Verbond zelf uitgaat — het Verbond is immers zelf zendgemachtigde — voortdurende 
aandacht omdat er nog veel in te halen is. Ook de genoemde doorstroming van leden, 
hoewel in zekere zin bij de aard van seculier humanisme passend, blijft aandacht be-
hoeven, want als die wat afgeremd zou kunnen worden brengt dit het ledental meteen in 
stijging. Maar ook een zaak als 'stilte', mijnentwege 'religieuze stilte' of afzondering 
van de drukke wereld, en arbeid die uit die afzondering wordt ondernomen, kortom 
kloosterachtige zaken, behoeven mijns inziens aandacht. Dit zou voor de seculier huma-
nistische beweging een geheel nieuwe zaak zijn. Maar het verschaffen van afzondering 
lijkt mij in elk geval meer een zaak voor een Humanistisch Verbond dan de voortdurend 
directe politieke actie die sommigen bepleiten, maar waar men lang niet zeker het 
diepere vertrouwen en de liefde van de mensen mee wint. 
Toch, ter afsluiting van dit gedeelte nog even de vraag wat een uitgerijpte positie zou 
kunnen inhouden. Mijns inziens houdt deze in dat men overal bekend is, niet alleen met 
naam, zoals nu reeds heel bevredigend het geval is — er is bijna 35 jaar over gedaan om 
alleen die naambekendheid te bereiken; zo langzaam gaat dat met deze zaken — maar 
ook naar inhoud. Op dit ogenblik is slechts een kwart van de volwassen Nederlandse be-
volking in staat om een in elk geval gedeeltelijk juist antwoord te geven op de vraag wat 
het Humanistisch Verbond vóórstaat. Dat mag best ook meer dan negentig procent 
worden, net als bij de naamsbekendheid én net als bij de kerk. Voorts houdt dit in dat 
men het respect heeft van andersgezinden en het vertrouwen van geestverwanten. Ik zou 
niet willen suggereren dat dit nu niet bestaat, maar in een meer uitgerijpte positie zou dit 
— want praktische zaken blijven tellen — toch eens een directe organisatiegraad van 
twee procent moeten kunnen opleveren: werkbaar voor het Verbond en een bedreiging 
voor niemand. 

Historisch en modern humanisme 
Na deze hopelijk enigszins duidelijke schets van de positie van het Humanistisch Ver-
bond in Nederland, en na ook reeds enige cultuursociologische inkleuring van de schets, 
wil ik breder gaan. Ik wil nu ook historische vormen (of beter, omdat de meeste nog be-
staan: eerdere vormen) van humanisme in de beschouwing betrekken om daarna te ko-
men tot een beschrijving van het Nederlands Culturele Bestel, althans tot wat ik denk 
dat het ongeveer is. 
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Onder humanisme kan men verstaan wat ik er hiervoor impliciet onder verstond: een 
poging om leven en wereld te verstaan met een beroep op de gewone menselijke ver- 
mogens en een poging om in overeenstemming daarmee als mens ontplooiing, levenszin 
en geluk te vinden.4  Ik stel me niet voor dat 'bewijsbaar' zou zijn dat deze levenshou-
ding juist is, maar in elk geval komt er geen eveneens onbewijsbare openbaring, en daar- 
mee een verdubbeling van de werkelijkheid, in voor. En zoals we reeds zagen komt er 
mogelijk ook minder de drang tot dwang in voor om anderen tot het geloof in te doen 
gaan. (Ik zeg het voorzichtig omdat de neiging tot onverdraagzaamheid waarschijnlijk 
goed over de gehele mensheid verspreid is. Kijk maar naar de seculiere dictaturen die 
daarmee naar hun wezen anti-humanismen zijn geworden.) Humanisme is in de eerste 
plaats discussie. Ik noemde het ook reeds agnostisch, hetgeen niet alleen wil zeggen dat 
het niet weet van openbaring, maar ook dat het bereid is om wat intermenselijk over-
tuigend blijkt te zijn als gegeven — en in die zin als waarheid — te aanvaarden. In 
dezelfde zin is dit humanisme dan ook a-dogmatisch. 
Historisch gezien is een andere definitie eveneens terzake. Ook in historisch humanisme 
is er sprake van 's mensen individuele ontplooiing als waarde in zichzelf en van een 
samenleving die vrijheid van geweten laat en een beroep op rede geldig acht. Maar nu 
staat dit alles in de veronderstelling dat de christelijke openbaring niet wezenlijk in strijd 
is met natuur en met wat uit de mens van goede wil voortkomt en in zekere vrijheid 
moet kunnen worden geuit. Dwingend dogmatisme, verkettering, proselitisme en gods-
dienststrijd worden nu als kwaden gezien als zij overhand krijgen. Met andere woorden, 
men stelt zich teweer tegen de drang tot dwang die ik beschreef. Deze humanismen 
stammen alle uit de tijd toen de christelijke ban nog niet gebroken was en men zich zelfs 
niet voor kon stellen dat die zou kunnen breken. Een Bergrede-christendom zou men het 
in een aantal gevallen kunnen noemen, of een christendom boven geloofsverdeeldheid. 
Dit christelijk humanisme, vaak per persoon en per kleinere of grotere groepering ver-
scheiden, is al oud in Nederland en kent Erasmus van Rotterdam als beroemd vertegen-
woordiger. En nu we na de herdenkingen van 1984 nog zo vers de persoon van Willem 
van Oranje in gedachten hebben, mogen we misschien toevoegen dat deze een man was 
van de bijbehorende politieke praktijk. Ik zou vanmiddag de stelling willen verdedigen 
dat zulk humanisme mede tot de essentie van Nederland behoort. Dat het katholicisme 
essentie van Nederland zou zijn zal niet veel verdedigers vinden. Calvinisme als essentie 
van Nederland wordt wel verdedigd. Dat lijkt mij ook grond te hebben, maar: met 
humanisme als tegenspeler. 
Nu ligt het er bij essentie — zélfs bij essentie — maar aan waar men precies op let. Let 
men op de ontstaansstrijd van Nederland, dan is dat calvinisme prominent. Let men op 
dagelijkse vormen in Nederland: zondagsheiliging, tweemaal op een zondag naar de 
preek, geen kermis en meer van zulke uitingen die grote delen van Nederland een stem-
pel hebben gegeven, dan zou dat wijzen op een calvinistisch Nederland (zoals trouwens 
andere delen katholiek gebleven zijn). Ook spraakgebruik en wetgeving kunnen die kant 
uitwijzen, en ik kom straks op nég een bijdrage van het calvinisme. 
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Maar wie let op de traditie van tolerantie, op de in feite steeds gegeven vrijheid van 
wetenschap, op de, in Europees verband gezien, geringe afstand tussen de standen (die 
voor toen een gegeven waren), de geringe verkwisting ook van de hogere stand, wie 
voorts let op de geringheid van de militaire traditie en op de betrekkelijke geleidelijkheid 
waarmee Nederland een stabiele democratie is geworden, die komt niet uit bij de prota-
gonisten van reformatie en contra-reformatie, maar veeleer bij de burgerij die de pro-
vinciale en stadsregeringen vormde, die weinig geneigd was strenge godsdienstplakaten 
uit te voen.:n en die al die andere eigenschappen bezat van weinig vertoon, weinig milita-
risme, enzovoort. Wie dit alles in acht neemt komt uit bij het merkwaardige feit dat 
Nederland de eerste burgerlijke natie van de moderne wereld was en het continu is 
kunnen blijven, ook al bleven omringende landen voorlopig nog in belangrijke mate ge-
stuwd worden door vorstelijke regimes en een vaak militair georiënteerde adel. Zo'n 
natie, wanneer men aan de formulering van haar geestelijke bagage toekomt, zou men 
erasmianisme niet mogen ontzeggen. 

Westers bestel 
Ik weet eigenlijk niet goed hoe nu door te gaan in het korte bestek van dit college, eerlijk 
gezegd omdat de historische kennis van het Nederlandse publiek — maar het is verre 
van mij te veronderstellen dat dit ook voor de hier aanwezigen geldt — vaak gering is, maar 
vooral — en dat houdt mij zeer bezig — zo vaak overgroeid is geraakt met wat mijns 
inziens vooroordeel is tegen de eigen samenleving en zijn herkomst. In de laatste vijftien 
tot twintig jaar zijn er zelfbeschuldigingsideologiën in omloop gekomen die, indien con-
sequent nageleefd, de historische tak waarop we zitten zouden afzagen; zulks terwijl de 
geschiedschrijving over Europa na de oorlog goed op gang is gebleven en er historisch-
sociologisch werk op de markt is van hoogste kwaliteit. Niet dat zulke werken het laatste 
woord bevatten — men kent de mensen en hun geschiedenis nooit helemaal — maar met 
behulp hiervan zou men misschien toch eens opnieuw aandacht kunnen gaan besteden 
aan bijvoorbeeld het hele proces van het ontstaan van een nieuw centrum in het wereld-
gebeuren in de zestiende en zeventiende eeuw. Daarin — ik volg nu auteurs als I. Waller-
stein en Barrington Moores — gaat men geleidelijk aan niet meer uit van het ideaalbeeld 
van imperator en imperium, maar van het primaat van de burger, zijn rationele leef-
wijze én zijn economisch bedrijf. Het is vooral in de context van die heroriëntering dat 
wetenschapsbeoefening kon gedijen en als techniek toepassing kon vinden, en het is nog 
vandaag de dag bijna alleen in die landen die het nieuwe proces gedragen hebben dat er 
tevens democratische vormen zijn ontwikkeld, terwijl zij met hun rationele inrichting 
tevens de meest welvarende zijn gebleven. Ik denk dat dit alles met elkaar een unieke, in 
de eerste plaats West-Europese, en na de getrouwe overplanting naar Noord-Amerika, 
ook een Amerikaanse prestatie is. Tot nu toe lijkt het een doorbraak voor altijd te zijn, 
die in beginsel de mensen heeft losgemaakt uit onderworpenheid aan de natuur en mis-
schien op de duur ook uit onderworpenheid aan irrationele, uit eigen bange fantasie 
voortgekomen machten. 
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Ook vrijheid — zonder welke geen democratie op den duur kan bestaan en er ook geen 
rechtvaardigheid mogelijk is — behoort tot deze verworvenheden, en laat men zich 
hierbij realiseren dat zulk een vrijheid zeldzaam is, dat die ook in die Europese (later 
Europees-Amerikaanse) context moeizaam werd opgebouwd en dus blijvend een teer 
plantje is. Alles wat humanisme voorstaat en ook humanisme zelf als een zo onbe- 
vangen mogelijke afweging van menselijk belang tegen de achtergrond van menselijke 
waardigheid, is een teer plantje. Wij kennen die vrijheid en wat ermee samenhangt in 
hoge mate in onze landen en toch is het schamperen op eigen verleden en instellingen iets 
dat er nu bijhoort. Doch laat men van geluk spreken dat het in de geschiedenis niet zo is 
geschikt dat ónvrijheid opleggende militaire machthebbers de doorbraak naar meer ken-
nis en welvaart hebben bewerkt en dat die doorbraak alléén met hun middelen te hand- 
haven zou zijn. De historische combinatie is gelukkig veeleer — en als men erover na-
denkt begrijpelijkerwijs — dat vrijheid (ik denk in de eerste plaats aan de klassieke vrij-
heden van geweten en spreken, van onderzoek en vereniging en van rechtszekerheid) in 
de combinatie zijn opgenomen. Waarom zouden we dan coquetteren met vrijheid nege-
rende, zelfs vrijheid belagende ideologieën.Waarom zouden we modieus meeknikken als 
iemand weer eens opmerkt dat wij toch ook een BVD hebben als de staatsveiligheids-
diensten van niet-rechtsstaten ter sprake komen. Dat er ook problemen zijn met al deze 
zaken — dat Europa en Amerika in te sterke mate de vruchten voor zichzelf gehouden 
hebben — is duidelijk. En dat daar veel meer dan tot nu toe aan gebeuren moet en dat 
daarbij risico's genomen moeten worden, is ook duidelijk. Maar dat behoeft het zicht 
nog niet weg te nemen op de intrinsieke waarde van de Europees-Amerikaanse door-
braak. 
Ik heb al min of meer aangegeven dat binnen dat in de zestiende en zeventiende eeuw 
doorbrekende nieuwe Europese geheel, Nederland aanvankelijk een vooraanstaande en 
later een blijvend bijzondere plaats inneemt. Spanje gaat hierbij, zichzelf eerste oorzaak 
makend van de slechte sociale en economische structuren in Latijns Amerika, naar het 
tweede plan, terwijl het aanvankelijk de beste troeven in handen had. Het bijzondere 
was dat Nederland als enig land onverwijld in handen kwam van overwegend burger-
bestuurders, die degenen waren die zorgden dat de speelruimte voor een onverdraag-
zaam calvinisme beperkt bleef en voor het land de traditie inluidden van gematigdheid. 
Of, zoals ik het overeenkomstig de titel van dit college moet stellen: ik vermoed dat hier 
een Nederlands Cultureel Bestel werd ingeluid dat in later eeuwen zonder belangrijke 
breuk verder is ontwikkeld. 
En nu er weer sprake is van calvinisme, moet ik meteen nog iets toevoegen. Er is de be-
roemde verhandeling van Max Weber over de samenhang van protestantisme — met 
calvinisme als koploper — en de opkomst van kapitalisme in diezelfde zestiende en 
zeventiende eeuw, deel uitmakend van het proces dat ik al beschreef. Ook Tawney heeft 
hierover geschreven en nóg vele anderen.6  Het komt mij voor dat men na hen moet 
zeggen dat door het in elkaar groeien van calvinisme en een opkomend nieuw systeem 
(in Nederland ditzelfde ineengroeien en bovendien nog het samengroeien met de opstand 
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tegen Spanje) het calvinisme een factor is geweest in het doorbréken van Middeleeuwse 
economische ethiek en het inplanten van een nieuwe ethiek in de geesten van vooral 
kleine burgerij en handwerkslieden. Bovendien ontstond daarbij in dit volksdeel een 
vertrouwdheid met organisatie aan de basis. Ook dit is dus allemaal 'meegenomen' in 
het Nederlandse Bestel, dat echter als bestel nimmer geheel calvinistisch (laat staan calvi-
nistisch-theocratisch) is geworden. Het waren eerder de lauwe calvinisten, vaak nog min 
of meer katholieken, die later de minderheidsgroep van de Remonstranten voor een be-
langrijk deel zouden uitmaken, die het bestuur in de Republiek uitoefenden en de be-
schreven nationaal-formerende invloed verkregen; eerder zij dus dan de voorvechters 
van de Synode van Dordrecht. In geschiedenisboekjes merkt men op dat deze bestuur-
ders sterk letten op handelsbelang; zeer zeker, maar als zij hun geloof formuleerden, 
dan klonk het vaak erasmiaans. Ik denk dat er ook hier van een interpretatie sprake is, 
zo goed als bij calvinisme en kleinere burgerij.' En de grote geleerden waarmee Neder-
land zich internationaal presenteerde en die Nederland deel liet hebben aan het klassieke 
geleerden-humanisme — te denken valt aan Coornhert, aan Grotius — waren eveneens 
geen calvinisten. De meeste van onze grotere dichters waren het ook niet. Wie dit alles 
uitvoeriger uiteengezet wil zien kan nog steeds met vrucht Johan Huizinga, geleerd-
humanist van onze jaren dertig, raadplegen. Ik denk met name aan zijn boekje over de 
Nederlandse Beschaving in de zeventiende eeuw.8  

Het Nederlands Culturele Bestel 
Dan nu, dames en heren, de conclusie die ik hieraan zou willen verbinden, al moet ik er 
nog wel wat aan uitwerken. Ik denk dat we mogen zeggen dat Nederland een land is — 
in samenhang met zijn vroege en lang volgehouden burgerlijkheid — van sterk huma-
nistische traditie. Een kenmerk daarvan was dat het geloofsmonopolisme, laat staan 
fanatisme, weinig kans kreeg. De gewetensvrijheid van de burgers — alles uiteraard in 
het verband van de tijd gezien — was claRrentegen vroeg aanwezig. Door de burgerlijkheid 
en alle implicaties daarvan neemt het Nederlandse Bestel een eigen plaats in het westerse 
geheel in. Misschien komt het hierdoor wel dat de christelijke vrijzinnigheid en nu ook 
het seculiere humanisme — hoewel steeds in minderheidsposities — in Nederland een 
relatief sterke plaats innemen. 
De belangrijkste belichaming van historisch humanisme in de tijd van de Republiek was 
het reeds genoemde Remonstrantisme. In de latere jaren van de Republiek, als de Ver-
lichting vat krijgt op de geesten, komt het ook in andere kerkgenootschappen op, gaat 
het zich uiten in Genootschappen die wetenschap willen verspreiden, en politiek in de 
formatie van een patriottische beweging die het opneemt tegen het voos wordend 
systeem van de Republiek. 
De belangrijkste belichamingen uit de vorige eeuw waren, lijkt mij: het vrijzinnig pro-
testantisme, onder andere weer als remonstrantisme, maar nu ook de meeste doopsge-
zinden omvattend, die al pacifisten waren, vaak lutheranen, en aanzienlijke delen, voor-
al in bepaalde landstreken, van de Nederlands Hervormde Kerk. Waar aanhangers van 
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deze richtingen in de verstrooiing waren, verenigden zij zich later in de eeuw wel in de 
Nederlandse Protestanten Bond. In deze negentiende eeuw gaat het preciese calvinisme 
zich zelfs minderheid voelen, vanwaaruit er verzet ontstaat tegen de Geest der Eeuw en 
nog later de schoolstrijd die uitloopt op het twintigste eeuwse systeem van de verzuiling. 
Het politieke heft is goeddeels in liberale handen die de staat omvormen tot parlemen-
taire democratie. Ook dit was geen calvinistische — en geen katholieke — aangelegen-
heid. Verder mag voor de vorige eeuw niet vergeten worden de Maatschappij tot Nut 
van 't Algemeen, die enkele maanden geleden haar 200-jarig bestaan heeft gevierd. Ik 
ben bij die viering, onder andere bij het uitgeven van het Gedenkboek, nauw betrokken 
geweest. Ik heb hierdoor de staat van dienst van het Nut eens helemaal onder ogen 
gehad. In dat Nut blijkt lange tijd ver vooruit gedacht en ver vooruit gehandeld te zijn in 
zaken van onderwijs, van bibliotheekwerk en van volwasseneneducatie; dit alles om de 
volksontwikkeling te dienen vanuit een a-dogmatische humanitaire gezindheid. Dit laat-
ste heeft het Nut dan ook de concurrentie en de bestrijding bezorgd van hen die onder 
andere ook de schoolstrijd hebben aangespannen. We spreken in verband met 
schoolstrijd en verzuiling vaak van emancipatie van katholieken en orthodox prote-
stanten — op zich wel tekenend — maar het lijkt mij veeleer, en in elk geval mede over het 
seculiere 9  een cultuurstrijd; een strijd om zich te handhaven tegen, zo niet voorrang te 
verkri j gen 
In deze eeuw zijn het opnieuw de vrijzinnig protestanten die de traditie voortzetten, 
daarbij weer nieuwe instituties, steeds minderheidsinstituties, stichtend, zoals de 
V.P.R.O. (met puntjes; maar die zonder puntjes trekt ook relatief veel aandacht van 
humanisten). Nog steeds is er de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (die nu, in deze 
eeuw, bijvoorbeeld de universitaire pedagogiek met betrekking tot de school gaat in-
voeren en de eerste educatieve radiouitzendingen verzorgt). Voorts gaan er instellingen 
bijkomen uit de socialistische hoek; ik denk aan NIVON en aan de VARA, waar men 
ook veel humanisten bij vindt.* 
En na de oorlog komt daar het Humanistisch Verbond bij, waarvan ik zojuist een 
karakteristiek heb gepoogd te geven. Ook het Verbond is geflankeerd door meer prak-
tische instituties: voorop de reeds genoemde Nederlandse Vereniging voor Maat-
schappelijke Dienstverlening Humanitas. Maar er is ook een Humanistische Stichting 

voor de Huisvesting van Bejaarden met zestig instellingen in den lande, die tevens een 
voorbeeld is van een lichaam waarin Humanistisch Verbond en Humanitas samen-
werken; terwijl er in dit geval ook bij is betrokken de Vrijdenkersvereniging De Vrije 
Gedachte. Voorts is er een hulpverleningsorganisatie die in landen van de derde wereld 
werkt en ook een samenwerkingsorgaan is (HIVOS). En zo zijn er meer speciale or-
ganen, die ik hier niet alle moet noemen. Tezamen denk ik dat dit, zeker in historische 
vergelijking, een prachtig geheel is. 

• Er zijn nog verscheidene kleinere organisaties niet genoemd. Men kan denken aan Vrije Ge-
meente, Zwingli-Bond, Woodbrookers, enzovoort. 
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Nieuw Nederlands Bestel 
Ziehier dan het Nederlandse Culturele Bestel, zoals ik het zie. Er is een belangrijk in elk 
geval feitelijk humanisme in aanwijsbaar, ook aan de kant van de politieke ontwikke- 
ling. Die politieke ontwikkeling is sedert het ontstaan van de Republiek eigenlijk niet 
meer richting confessionalisme gegaan. De patriotten en de liberalen die de staat ge-
saneerd hebben waren geen christelijke, maar Verlichtings-stromingen, vaak gaarne 
tegengewerkt door de kerk. In deze eeuw komt daar een sterke socialistische stroming 
bij, die van oorsprong ook niet confessioneel is. Christen-democratie is dan ook een 
recente aanpassing aan deze ontwikkelingen, eerder dan omgekeerd. Ik denk dat Neder-
land, aangezien humanisten — historische en nieuwe — deze ontwikkelingen toe-
juichten en toejuichen, in aanzienlijke mate een humanistisch land is. Intussen gaat de 
standenmaatschappij over in de huidige meer nationale. Ik noem onze huidige samen-
leving 'overgaand naar nationaal', omdat er twee groepen in worden opgenomen die 
eerst wat afzijdig stonden. Dat is punt 1, en vanouds, de agrarische bevolking, die nu 
zowel met beroep en bedrijf als cultureel en communicatief is opgenomen, en punt 2 de 
betrekkelijk nieuwe bevolkingsgroep die in de burgerstandenmaatschappij is ontstaan, 
de arbeidersklasse. 
Ik heb gesproken over het geleidelijk toegroeien naar democratische verhoudingen in 
Nederland, ná de grote breuk met de Middeleeuwen en de paradoxale positie van calvi-
nisme daarbij. Geheel zonder versnellingen en vertragingen liep dat natuurlijk ook niet. 
Ik herinner maar aan de overgang van Republiek naar Koninkrijk en van het aanvanke-
lijke Koninkrijk naar parlementaire democratie. Misschien is het wel zo dat wij ook van 
onze tijd moeten gaan spreken als van een tijd van versnelde ontwikkeling, of relatieve 
breuk. We staan er nog te dicht bij om het goed te kunnen beoordelen. Maar, het is geeste-
lijk gesproken toch wel ingrijpend, die ontkerstening en de ruimte die deze schept (waar-
in dan gepoogd wordt een humanistische traditie voort te zetten). Maar ook maatschappe-
lijk is de breuk aanzienlijk, en dan niet zozeer door het nationaal opnemen van de agra-
rische bevolking (waardoor er confessionele basis afbrokkelt) maar door het opnemen 
van de omvangrijke arbeidersgroepering en het verbreden van de standensamenleving 
naar een nationale. 
Er doet zich hier een nieuwe paradox voor — dat behoort bij geschiedenis — en wel dit-
maal deze. Ik sprak over een toon van verguizing en confrontatie. Het merkwaardige is 
dat deze zich voordoet op het moment waarop er juist voor de arbeidersklasse een veel 
ruimer en zekerder welvaart ontstaat en de hogere opleidingen open gaan voor kinderen 
uit die klasse. Een betere wijze van opgenomen worden in het nationaal circuit en 
zeggenschap verkrijgen dan via deze twee wegen lijkt moeilijk te verzinnen. En toch die 
genadeloze critiek van eind jaren zestig en jaren zeventig, de behoefte tot confronteren 
en het genoemde coquetteren. Het is niet de eerste keer* dat zich deze paradoxale situatie 

* De Tocqueville, en na hem anderen, merken hetzelfde op in het gedrag van Franse boeren bij de 
Revolutie. 
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voordoet van heftige kritiek op het moment dat het beter wordt. Maar dat onlast ons 
niet van de plicht het te signaleren en hopelijk te corrigeren. Er zijn ook zonder dat ver-
anderingen aan te brengen. Nederland is een goed land. 
En nu we eenmaal het onderscheid hebben gemaakt tussen standensamenleving en 
nationale — de nationale waarin de gehele bevolking politiek en steeds meer ook 
cultureel deelneemt — kan ook het volgende duidelijk zijn. We zagen dat actief modern 
humanisme een zaak tendeert te zijn van wat beter ontwikkelden. Dat was met het histo-
risch humanisme ook het geval. Alleen gold toen nog de standensamenleving en tendeer-
de dit historische humanisme vooral in de 'betere kringen' — die kringen die Neder-
land gematigd hebben gehouden — voor te komen. Zeer zeker moeten hier nuances 
worden aangebracht. Stromingen van historisch humanisme die vooral in de steden 
voorkwamen droegen duidelijker dit standskarakter dan andere vormen die ook op het 
platteland voorkwamen, zoals de sterke vrijzinnigheid op het Noord-Hollandse platte-
land dat weinig een standskarakter had. Maar ook dit onderwerp moet ik loslaten. I° Als 
maar duidelijk is dat het gaat om een begrijpelijke en in het licht van de tijd allerminst 
gênante zaak. 
Ik zou willen besluiten met de wens dat wij ons gematigd Nederlander zijn, burgerlijk 
begonnen en nationaal wordend, in enige harmonie zouden kunnen voortzetten, goed 
onze vrijheid beschermend en dit alles mede bereflecteerd — onder andere universitair 
— door een als zodanig politiek ongebonden humanisme. 

Literatuurwijzingen: 

1 Zie: A. J. Wichers en anderen, Humanisme en Buitenkerkelijkheid, I en II, 1979 en 1981 te 

Utrecht (Universiteit en Humanistisch Verbond). 
2 Voor een samenvatting van de jongste gegevens over buitenkerkelijkheid zie drs. Y. Bommeljé 

en drs. P. van Doorn in Rekenschap, jg 29, no. 4 (dec. 1982). 
Voor een korte samenvatting van steekproefgegevens over het Humanistisch Verbond zie Dr. 
R. A. P. Tielman in Rekenschap, jg. 30, no. 2 (juni 1983). De belangrijkste onderzoekingen die 
hier besproken worden zijn van de NOS, in samenhang daarmee dat het Verbond zendge-
machtigde is. 
Heel verhelderend op het punt van geloven en niet-geloven in Nederland is de bundel Hebben 

de Kerken nog Toekomst, Commentaren op het onderzoek Opnieuw: God in Nederland, 
Baarn 1981. 

3 Zie 1; voorts is belangrijk: Dr. R. A. P. Tielman en Dr. J. F. Sinke, Humanistisch Raadslieden 

bij de Nederlandse Strijdkrachten. Rapport uitgegeven door de Hoofdraadsman bij de Neder-

landse Strijdkrachten, Zeist, 1981. 
4 Zie J. P. van Praag, Grondslagen van humanisme. 
5 Van I. Wallerstein wordt speciaal bedoeld The Modern World System, Capitalist Agriculture 

and the origins of the European World-economy in the Sixteenth Century, deel I, New York, 

London, 1974. 
Van Barrington Moore Jr. wordt bedoeld Social Origins of Dictatorship and Democracy, Lord 

and Peasant in the Making of the Modern World, Harmondsworth, 1969 (eerste uitgave 1966). 
6 Max Weber, Die Protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, oorspronkelijk van 
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1905; komt in alle Weber-uitgaven voor. 
R. H. Tawney, Religion and the rise of Capitalism, eerste druk, 1926. 

7 Door de combinatie gematigdheid in geloof en in beleid hebben "vrijzinnigen" de eeuwen door 
te maken gehad met het verwijt "niet echt te geloven" (de naam "rekkelijken" stamt uit dit 
perspectief). Tegelijkertijd tekent de precisie of de rechtzinnigheid (en vooral de zich, door ver-
dieping in zichzelf, radikaliserende rechtzinnigheid) zich dan af als een aangelegenheid van 
mensen die minder te verliezen hebben, of minder af te wegen hebben. 

8 J. H. Huizinga, Nederland's Beschaving in de zeventiende eeuw, o.a. in Verzamelde Werken 
II, Haarlem 1948, blz. 412-507. 
Verder kan men raadplegen: C. W. Roldanus, Zeventiende eeuwse Geestesbloei, Utrecht, Ant-
werpen, 1961. 
Ook: 0. J. de Jong, Nederlandse Kerkgeschiedenis, Nij kerk 1978. 
Over tolerantie speciaal: H. A. Enno van Gelder, Getemperde Vrijheid, Groningen, 1972. 
De Algemene Geschiedenis der Nederlanden geeft in de delen vanaf het vijfde telkenc leer le-

zenswaardige artikelen, bijvoorbeeld in deel 6 Prof. Dr. W. Nijenhuis, Kerk in Meervoud (Reli-
giegeschiedenis 1621 - 1648). Deel 9 bevat enkele artikelen over de 18de eeuw en deel 11 over de 
19de. 

9 Een cultuurstrijd die wat de katholieken betreft uitloopt op nogal wat "triomfalisme". Ook 
hier breekt de ban in de jaren zestig. Het best wordt dit wel gemarkeerd met enkele journalis-
tieke werken: Michel van der Plas, Uit het rijke roomse leven, Ambopocket z. j., Ben van 
Kaan, Parade der mannenbroeders, Wageningen 1964. 
In diezelfde tijd verschijnen er ook relativerende beschrijvingen over "taaie rooie rakkers" 
(socialisten) en "zindelijke burgerheren" (liberalen). 

10 Humanismen lijken dus altijd een minderheidskarakter te moeten hebben, en bijgevolg ortho-
doxieën zoniet een meerderheids- dan toch een volkskarakter. We zagen het meer intellektuele 
karakter van humanisme onder andere in de beteugeling van een drang tot dwang. Ortho-
doxieën schijnen betere voertuigen te zijn voor emotioneel denken. 

Naast de bijzondere leerstoel in Utrecht beheert de Stichting Socrates nog drie 
leerstoelen in Delft, Leiden en Enschede. Er worden nieuwe posten voorbereid 
in andere plaatsen. U kunt dit werk steunen door donateur of kontribuant te 
worden. Meer informatie op de achterflap. Ons adres: Stichting Socrates, 
Postbus 114, 3500 AC Utrecht. 
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Tijdschrift voor de studie van de 
Verlichting en van het vrije denken 
"Science as it exists at present is part-
ly agreeable, partly disagreeable. It is 
agreeable through the power which it 
gives us of manipulating our en-
vironment, and to a small but impor-
tant minority it is agreeable because it 
affords intellectual satisfactions. It is 
disagreeable because, however we 
may seek to disguise the fact, it assu-
mes determinism which involves, 
theoretically, the power of predicting 
human actions; in this respect it 
seems to lessen human power. Natu-
rally people wish to keep the pleasant 
aspect of science without the unplea-
sant aspect; but so far the attempts to 
do so have broken down". 

Dit citaat van Bertrand Russell uit zijn essay Is science superstitious? illustreert voor-
beeldig dat ook aan een sterk op de wetenschappen en het rationalisme georiënteerd denker 
de minder plezierige kanten van dit denken niet onopgemerkt voorbij zijn gegaan. 
Maar tevens lijkt Russell in die laatste zin het dilemma wel wat te relativeren: het is 
eigenlijk een beetje kinderachtig om het onderste uit de kan te willen hebben, lijkt hij te 
suggereren, om zowèl de wilsvrijheid te willen garanderen als 66k het beheersen van de 
natuur mogelijk te maken. In de Angelsaksische traditie heeft dit probleem dan ook niet 
zoveel stof doen opwaaien als in de Duitse filosofie. Vooral bekend geworden is het in 
1947 te Amsterdam verschenen boek Dialektik der Aufkldrung van Max Horkheimer 
(1895-1973) en Theodor W. Adorno (1903-1969). 
Aan het thema van de dialektiek van de Verlichting is ook het laatste nummer gewijd 
van het Tijdschrift voor de studie van de Verlichting en van het vrije denken dat ik nu 
wil bespreken. Het tijdschrift is een uitgave van het Centrum voor de studie van de Ver-
lichting en het vrije denken, gevestigd aan de Vrije Universiteit Brussel, en gaat nu zijn 
dertiende jaargang in. 
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Dialectiek van de Verlichting 
In het voorwoord van nr. 1/2 1984 zet Else Walravens uiteen dat de door Adorno en 
Horkheimer geanalyseerde dialectiek van de Verlichting nog even aktueel is als veertig 
jaar geleden toen de schrijvers aan hun boek werkten. De door de auteurs behandelde 
problematiek, "namelijk dat de overheersing van een instrumentale rede aanleiding 
geeft tot ontmenselijking" is nog steeds van groot belang, "ja, nog prangender ge-
worden in onze tijd waarin de invloed van de techniek gestadig toeneemt". Voor huma-
nisten die zich — althans gedeeltelijk — laten inspireren door de Verlichtingsidealen 
moet de stelling van Adorno en Horkheimer wel zeer provocerend klinken, aldus Wal-
ravens: "de Verlichting zelf moet verantwoordelijk gesteld worden voor het verval van 
de cultuur, de menselijke vervreemding en de onderdrukking van een geobjectiveerde 
mens door zijn medemens, dit alles fenomenen, waarin de tegenwoordige tijd zich 
volgens hen manifesteert. Het doel van de Verlichting was de emancipatie van de mens, 
maar door een interne dialectische logica, beweren zij, heeft het westers rationaliserings-
proces het tegendeel daarvan verwerkelijkt: de verslaving van de mens en de uitwissing 
van het individu". Met hun kritiek van de Verlichting, die neerkomt op de kritiek van 
de rede, zo schrijft Walravens, hebben Horkheimer en Adorno "de grondslagen van het 
westerse denken aangetast en het humanisme radicaal in twijfel getrokken". 
In het eerste opstel van het tijdschrift, De dialectiek der Verlichting ter discussie, weet 
Jacob Klapwijk het uiterst moeilijk toegankelijk boek van Horkheimer en Adorno ade-
quaat samen te vatten. Hij doet dat door de Dialectiek van de Verlichting uit 1947 te 
analyseren in verband met het latere, meer systematische exposé van Horkheimer dat in 
het Engels onder de titel Eclipse of reason is verschenen en in het Duits als Zur Kritik der 
instrumentellen Vernunft. Ook de Minima Moralia, een aforistische verhandeling van 
Adorno wordt bij de beschouwing betrokken. 
Klapwijk is ervan overtuigd dat het thema van de dialectiek van de Verlichting sedert de 
jaren veertig héél de Frankfurter Schule gestempeld heeft, dat wil zeggen ook de latere 
geschriften van Horkheimer en Adorno evenals de opvattingen van Herbert Marcuse en 
Jurgen Habermas. 
Het boek uit 1947 geeft de bittere cultuurdiagnose waartoe deze neomarxisten gekomen 
waren. De werkelijke dreiging van onze beschaving schuilt niet zozeer in fascistische of 
ook linkse dictaturen, maar in de opmars van de technologische rede. Alle industrie-
landen in Oost en West zijn het technologisch tijdvak binnengetreden en de uitstralings-
effecten van wetenschap, techniek en organisatiekunde hebben de hele aardbol in de 
greep van een totalitaire onderdrukking gebracht. En dan is dat totalitaire hierin gelegen 
dat het nu niet meer gaat om bepaalde groepen van mensen die worden onderdrukt, 
maar de gehele samenleving. Het menselijk bewustzijn ligt onder de klem van een 
repressie die zelfs niet meer als zodanig herkend wordt. De mens van tegenwoordig is 
een nummer geworden, een ding, object van politieke kansberekening en economische 
winzucht. 
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Instrumentalisering van de rede 
Nu kan men vragen: wat heeft dit met Verlichting te maken? Welnu, dit: dat de rede de 
mens in staat zou stellen de natuur te beheersen en zijn lot in eigen handen te nemen. 
Maar de Verlichting heeft volgens de Frankfurters haar belofte niet waargemaakt. In-
tegendeel: die vollends aufgeklarte Erde strahlt im Zeichen triumphalen Unheils. 
Karakteristiek voor de opvatting van Adorno en Horkheimer is — en daar valt zeker wel 
iets op af te dingen — dat zij de Aufklkung niet als een typisch modern verschijnsel be-
schrijven, maar dat zij héél de menselijke beschavingsgeschiedenis als een fase van 'ver-
lichting' zien. Zij zoeken in dit opzicht aansluiting bij de omschrijving die Kant van de 
Verlichting gaf als "der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmn-
digkeit". 
Zeer pregnant komen de Verlichtingsidealen naar voren in de expansionistische beheer-
singsdrang van de Renaissance-wetenschap en filosofie. "Kennis is macht", zei Francis 
Bacon, maar deze technologische rede heeft geen halt gehouden bij de fysische natuur, 
stellen Adorno en Horkheimer. Immers ook de menselijke natuur, cultuur en samen-
leving vielen ten prooi aan haar baatzucht en beheersingsdrang: Naturbeherrschung 

schliesst Menschenbeherrschung ein. 
Fnuikend is ook de toenemende formalisering van de rede die zich steeds sterker beperkt 
tot kwantificering en calculatie. Ze zweert bij de positieve feiten. Die Feststellung, dass 
Gei-echtigkeit und Freiheit an sich besser sind als Ungerechtigkeit und Unterdriickung, 
ist wissenschaftlich nicht verifizierbar und nutzlos, schrijft Horkheimer in Zur Kritik 
der instrumentellen Vernunft. En het historisch resultaat hiervan is de neopositivistische 
wetenschapsgedachte die geen ander doel heeft dan aanpassing aan de beheersingsten-
denzen van onze eeuw. Daarmee wordt de neergang van het individu een feit; mensen 
worden vernummerd. Zij raken hun geestelijke identiteit kwijt en worden gedegradeerd 
tot calculeerbare en manipuleerbare entiteiten. 
Natuurlijk hebben Adorno en Horkheimer zich gebogen over de vraag of de dialektiek 
der Verlichting een onomkeerbaar proces is. Maar, zoals Klapwijk laat zien, zijn zij 
daarover niet altijd even duidelijk. Vooral na de jaren zestig lijken zij echter steeds 
pessimistischer te worden: "die Entwicklung zur totalen Integration ist unterbrochen, 
nicht abgebrochen", schrijven zij, en Selbstaufkisung der Vernunft als geistiger Sub-
stanz beruht auf innerer Notwendigkeit. Dit klinkt natuurlijk zeer pessimistisch. Maar 
het paradoxale van de stellingname van Horkheimer en Adorno is dat zij niet tot een 
verwerping van de Verlichting komen. Zij blijven zich beroepen, schrijft Klapwijk, op 
"een humaan, nader, een humanistisch, nog nader een rationalistisch geloof. Het is een 
geloof dat temidden van destructie terugvalt op 'Vertrauen in den Menschen'. Ergens 
constateert Horkheimer dat het hier gaat om een 'humanistische Einstellung', blijvend 
georiënteerd op de rede. 'Kurzum, wir sind zum Guten oder Schlechten die Erben der 
Aufklkung und des technischen Fortschritts' ". "Een historische constatering?" 
vraagt Klapwijk dan. "Ja, maar ook een religieuze positiebepaling". 
Alleen uit dat laatste schemert even door vanuit welke instelling Klapwijk zelf denkt. 
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Hoewel dat nergens expressis verbis wordt beleden is hij verbonden met de traditie van 
Calvinistische of gereformeerde filosofie die in Nederland nieuw leven werd ingeblazen 
door de rechtsgeleerde en filosoof Herman Dooyeweerd (1894-1977). Dooyeweerd ty-
peerde ook het humanistisch denken als regilieus van aard. 

A-historische opvatting 
In zijn kritiek op het werk van Adorno en Horkheimer stelt Klapwijk dat naar zijn over-
tuiging de AufkMrung een typisch fenomeen is van de Nieuwe Tijd en dat men dus niet, 
zoals de schrijvers van de Dialectiek der Verlichting doen, terug kan gaan tot de klas-
sieke oudheid. In het oude Griekenland, aldus Klapwijk, werd 'theoria' niet gevat in ter-
men van autonomie en mondigheid. De antieke denker zag de mens nog als gevoegd in 
een kosmisch geheel en ook in de middeleeuwse filosofie was de natura/is ratio niet 
geheel verzelfstandigd. Kortom, pas in de Nieuwe Tijd komt het menselijk bewustzijn 
als autonoom en zelfgenoegzaam subject te staan tegenover de objectieve, mechanisch 
gevatte werkelijkheid, die tot voorwerp wordt van kennis, beheersing en onderwerping. 
Tot een soortgelijke kritiek komt ook Else Walravens in haar opstel Het Verlichtings-
begrip van Adorno en Horkheimer geconfronteerd met dat van de Duitse Aufkleirung. 
Zij wijst op het a-historisch karakter van hun opvatting van de Verlichting en illustreert 
dit aan de hand van een karakterisering van het werk van de Hamburgse filosoof en 
bijbelcriticus Hermann Samuel Reimarus (1694-1768). Ook Martin Bollacher en 
Christoph BOhr illustreren hun opvattingen over de Verlichting aan de hand van histo-
rische figuren, respectievelijk Wilhelm Abraham Teller en Johann Jakob Engel. In het 
themanummer van het Tijdschrift voor de studie van de Verlichting en het vrije denken 
vinden we dan verder opstellen over Benjamin, Mannheim, Canetti (in vergelijking met 
Adorno), Cioran en een vergelijking van de Kritische theorie van de Frank furters met de 
burgerlijke sociologie. 
Dat het tijdschrift zich op indringende wijze heeft beziggehouden met anti-verlichtings-
tendenzen blijkt ook uit het vierde nummer van de tiende jaargang (1982). Dit is gewijd 
aan De thematiek van de vooruitgang in het denken van Duitse conservatieven als 
Ludwig Klages, Carl Schmitt, Hans Freyer en Arnold Gehlen. Het is net als het thema-
nummer over de dialectiek van de Verlichting een interessant boekje geworden. 
Gemeenschappelijk hebben Gehlen, Klages, Schmitt en Freyer een conservatieve hou-
ding en sommigen van hen raakten zelf in het vaarwater van het nationaal-socialisme 
verstrikt. Men kan ze onder de rubriek van de Gegenaufkleirung brengen. 

Dialectiek van de vooruitgang 
Zoals Maurice Weyembergh in het voorwoord tot nr. 4 (1982) opmerkt zien ook deze 
vier Duitse conservatieven de techniek als een belangrijke factor in het historisch ont-
wikkelingsproces: de techniek als hoofdexponent van de vermeende vooruitgang, als 
een diabolus ex machina. Vooral Klages benadrukt de technische ontwikkeling als 
hoofdeuvel van de moderne cultuur. Hij ziet net als Hegel de geschiedenis als zelfont- 
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vouwing van de absolute geest, "maar dan in een verwoestende tegenstelling tot het 
leven: de absolute geest is als een akosmische macht van buitenuit ingebroken in de ge- 
polarizeerde tweewezenheid van lichaam en ziel", aldus Kris Witzoreck in zijn bijdrage 
Vooruitgang en wil tot macht; Ludwig Klages' kritiek op de westerse rationaliteit. De 
wereldgeschiedenis ziet hij als een onweerstaanbaar en destructief proces van steeds maar 
toenemende rationaliteit, tot eens geen enkele vorm van bewustzijn en van leven nog 
mogelijk zal zijn. Daarom kan er ook geen sprake van vooruitgang zijn anders dan een 
vooruit-gaan naar de ondergang. 
Zeker niet minder cynisch en pessimistisch is de visie van Carl Schmitt waaraan Jozef 
van Bellingen een beschouwing wijdt. Schmitt, de enige van de vier conservatieven die, 
zij het hoogbejaard (97), nog in leven is (althans was in 1982; misschien is hij nu wel 
overleden), ziet in de politiek het centrale probleem waarin zijn juridische analyse van 
het staats- en volkenrecht uitmonden. De politiek wordt door hem geanalyseerd als de 
meest extreme vorm van conflict tussen groepen, de menselijke vijandschap speelt hier-
bij een centrale rol, met de inzet van fysiek geweld als laatste redmiddel. Het naïeve 
vooruitgangsgeloof van de Verlichting acht hij onhoudbaar. Het politieke wezen van de 
mens is immers een anthropologisch gegeven dat immuun is tegen alle vormen van de-
politisering, detheologisering, secularisatie, rationalisatie, kortom: Verlichting. De mens 
als historisch wezen kan dit anthropologicum niet overwinnen. De leerstelling van de ge-
vallen mens in de christelijke theologie, is voor Schmitt een van de beste uitdrukkingen 
van deze anthropologie. De werkelijkheid van het politieke sluit de realisatie van het 
volledig autonome individu uit. Om dezelfde redenen acht hij ook een politiek die geen 
enkele vorm van discriminatie tussen mensen toelaat evenals een politiek die de univer-
sele mensenrechten tot fundamentele beginselen heeft onmogelijk. Vanuit deze over-
tuiging heeft hij ook de Weimar Republiek scherp bekritiseerd en de ideologische grond-
slag van het nationaal-socialisme ontwikkeld. Hij meende dat in de Duitse context van 
1929 een sterke staat met sterke leiding de oplossing voor de malaise moest bieden; er 
was een staat nodig die het monopolie van de vriend-vijand keuze bezit waardoor alle 
groepen voor het doorzetten van hun politieke belangen de toegang tot dit geweldige 
instrumentarium wordt ontzegd. En deze politiek moet voor Schmitt duidelijk geïnspi-
reerd zijn door het Duitse belang, immers deze wordt daartoe gedwongen door zijn 
sterke tegenstander op het Europese vasteland, nl. Rusland. "Ganz unabheingig von 
aussen- und innenpolitische Prognosen leisst sich eines bestimmt sagen: dass auf rus-
sischen Boden mit der Antireligion der Technizitdt Ernst gemacht wurde und dass hier 
ein Staat entsteht, der mehr und intensiver staatlich ist als jemals ein Staat des absoluten 
Farsten, Philips II, Ludwigs XIV, oder Friedrichs des Grossen." 
Schmitts kritiek, schrijft Bellingen, is uiteindelijk "op een systematisch anti-humanis-
tisch en anti-Aufklarungsdenken gebaseerd". De verlossing komt in de menselijke ge-
schiedenis niet uit de hand van de mens, maar uit de hand van God. 
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Is bij Schmitt sprake van een onverbloemd pleidooi voor de nationaal-socialistische 
machtspolitiek gebaseerd op een anti-Verlichtingsdenken, bij Hans Freyer (1887-1969) 
vindt men op basis van dezelfde kritiek op de Verlichting een afwijzing van het totali-
tarisme. In het denken van Rousseau en de Franse revolutie ziet hij reeds een vooraf-
schaduwing van de terreur van 1793. Gemeenschappelijk in al de vooruitgangsideolo-
gieën acht hij een geloof in de "Vollendbarkeit der Geschichte". De oermanifestatie van 
dat geloof is de utopie en zij gaat gepaard met een absoluut vertrouwen in de organiseer-
baarheid van de toekomst. De terreur wordt door Freyer daarom gedefinieerd als het 
geweld gerechtvaardigd door de utopie. 
De moderne geschiedfilosofie is volgens Freyer niets anders dan geseculariseerde escha-
tologie. Alle geschiedfilosofen situeren zich op een welbepaald punt in de tijd, namelijk 
kort v64:5r of precies op het tijdstip van de grote omwenteling: midden in het "tijdperk 
der voltooide zondigheid", zegt Freyer en in zijn kritiek op het chiliasme moet vooral 
het marxisme het ontgelden. Zijn eigen standpunt is, dat de geschiedenis nooit in een 
definitieve toestand kan uitmonden, maar steeds in het voorlopige. 
Naast het opstel Ernst en ideologie van de vooruitgang bij Hans Freyer van Jean-Marc 
Piret, waaraan ik deze gegevens ontleen, vinden we in het Tijdschrift voor de studie van 
de Verlichting en het vrije denken een artikel over Arnold Gehlen van Johan Stuy en een 
drietal boekbesprekingen die tot de kortste behoren die ik ooit gelezen heb. Een zekere 
"J.V." wijdt drie en een halve regel aan de autobiografie van Mario Praz, La Casa della 
vita. 
Het tijdschrift voor de studie van de Verlichting en het vrije denken is smakelijk uit-
gevoerd en bevat artikelen van doorgaans hoog niveau. In 1983 zijn er een tweetal num-
mers verschenen over respectievelijk Immanuel Kant en Julian Freund. De twee 
komende edities gaan over de vrijmetselarij en Thomas Hobbes. 
Wie meer wil weten over het tijdschrift kan zich richten tot: Centrum voor de studie van 
de Verlichting en van het vrije denken, t.a.v. Else Walravens, Pleinlaan 2-B416, B-1050 
Brussel, België. 

PC 

The Humanist 
In het juli/augustusnummer 1984 schetst Deana Starr in The crying need for a be-
lievable theology de grote behoefte aan een op de wetenschap gebaseerde religie. De ge-
vestigde godsdiensten schieten tekort in hun verklarend vermogen, het jodendom door 
de aanname van de rechtvaardige god, het christendom door die van de liefhebbende 
god. Rechtvaardigheid noch liefde echter kenmerken wereld en kosmos. Ook het huma-
nisme biedt geen uitweg als daarin alleen de positie van de mensheid centraal zou staan. 
Wat nodig is, is een religieus humanisme, dat open staat voor de omvattendheid, de 
totaliteit van het zijnde, voor het Al. Daarbij moet het zich baseren op drie fundamen-
tele wetenschappelijke wetten. De eerste is die van het metafysisch monisme. Deze 
houdt in dat er niet buiten onze wereld iets van een totaal andere orde zou zijn. Natuur 
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en bovennatuurlijkheid zijn één. Het levensraadsel wordt niet ontkend, maar het is in 
ieder ook héél gewoon feitje of dingetje te vinden. Dan zijn er vervolgens de twee wetten 
van de thermodynamica. De eerste ervan luidt, dat de basissubstantie van de kosmos 
(energie/stof) begin noch einde heeft en in allerlei mogelijke vormen eeuwig van 
karakter is. Tenslotte is er de wet van de "dissipatieve" structuren: ieder systeem 
behoeft energie van buitenaf om zich in stand te houden. Daar energie nooit verloren 
gaat, houdt het afsterven van bepaalde structuren in, dat daardoor juist weer andere 
systemen kunnen ontstaan. Het leven gaat eeuwig via verschillende vormen verder. De 
religie, die de schrijfster beoogt, geeft een alternatief voor de christelijke godsdienst. De 
geschiedenis is geen eenmalige heilsgeschiedenis. Na iedere kruisiging komt niet alleen 
een opstanding, maar ook weer een nieuwe kruisiging. Afsterving en geboorte zijn de 
twee aspecten van het eeuwig durende proces van het leven. 
In het januari/februarinummer 1985 doet Marcia Yudkin verslag van haar verblijf als 
free-lance schrijfster in communistisch China. In The power of ideas beschrijft ze een 
anti-humanistische campagne en vraagt zich af, wat een land met 700 miljoen inwoners 
te duchten zou kunnen hebben van een paar humanistische stemmen uit het westen. 
In 1980 verscheen er in de People's Daily een artikel, waarin Ru Xin de uitwassen van de 
Culturele Revolutie aanvalt en op het humanisme van Marx wijst: "Marxisme behoort 
het beginsel van het humanisme in zich te bevatten. Anders kan het in zijn tegendeel ver-
keren, in starre en ongevoelige dogma's die zich in het geheel niet met mensen bezig-
houden en zelfs kunnen ontaarden in een nieuwe vervreemde vorm van overheersing 
van mensen. Zijn er in de geschiedenis van de internationale communistische beweging 
niet genoeg van dit soort lessen te leren?" In 1983 komt er in de Beijing Review een 
reactie: About Humanism. Daarin wordt gesteld dat het startpunt van het socialisme 
behartiging van "de fundamentele belangen van de breedste lagen van de bevolking" is. 
Er wordt aan toegevoegd, dat de onderdrukking van de klassevijand daarbij géén 
onmenselijke daad is en dat vanwege de lage graad van economische ontwikkeling vaak 
niet aan de persoonlijke wensen van iedereen tegemoet gekomen kan worden. In een 
volgend artikel wordt zelfs gesteld, dat het een misvatting is, dat het Marxisme "ver-
menselijkt" zou kunnen worden. Er bestaan objectieve wetten, waar men rekening mee 
moet houden en alle abstracte discussies over menselijke waarden en waardigheid leve-
ren, hoe goed bedoeld ook, niets op. Gewaarschuwd wordt dan ook tegen de "geeste-
lijke vervuiling", die het westerse burgerlijke humanisme teweeg zou kunnen brengen. 
Blijkbaar is het regiem in China bang, dat de humanistische ideeën bij een groot aantal 
gefrustreerde intellectuelen aan zouden kunnen slaan. Voor de schrijfster is dit tevens 
een les voor alle "gedemoraliseerde westerse intellectuelen": ideeën kunnen blijkbaar 
nog best wat teweeg brengen! 
Kathryn Taylor schetst in Community Boards, humanistic conflict resolution at the 
neighbourhoodlevel hoe in Californië op een aantal plaatsen "buurt bemiddelings 
buro's" opgericht zijn. Ze hebben als doel allerlei kleinere geschillen en konflikten die 
in de buurt zijn ontstaan (lawaaioverlast, vandalisme, vechtpartijen, gezinsproblemen, 
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enz.) en die niet via de gewone rechtbank zouden kunnen worden behandeld of lang 
zouden moeten wachten, op te lossen door de strijdende partijen met elkaar in kontakt te 
brengen. Ze worden bemand met vrijwilligers, die een bepaalde training hebben ge-
volgd. Het proces van bemiddeling verloopt via een aantal fasen. Na een door beide 
partijen over het konflikt gehouden exposé, worden partijen met elkaar geconfronteerd. 
Daarna geeft het buro een analyse van de standpunten. Tot slot helpt het bemiddelings- 
buro bij het maken van afspraken tussen de partijen en bezegelt ze. 	 AN 

Journal of Humanistic Psychology 
In de lijn van de tegenwoordig wat meer maatschappelijk gerichte ontwikkeling van de 
Association for Humanistic Psychology past het extra dikke zomernummer 1984, dat 
geheel aan oorlog en vrede gewijd is. Uiteraard blijft de psychologische kant ervan 
centraal staan. Zo vergelijkt Glen A, Chilstrom in Psychologica! Aspects of the nuclear 
arms race de bewapeningswedloop met neurotisch gedrag. Kenmerkend hiervoor is een 
onjuiste waarneming en het als bedreigend ervaren van de werkelijkheid. De angst 
wordt niet omgezet in realistische maatregelen, maar in afweermechanismen, die de 
levensgevaarlijke vicieuze cirkel rond maken. 
Steven Kull beschouwt in War as a species disorder oorlog als een "dramatische af-
wijking van het gedrag van voor-menselijke levensvormen" en zelfs binnen de men-
selijke evolutie als een relatief late ontwikkeling. In het Neolithicum eindigden de oor-
logen nog niet in bloedbaden. Men hield op zo gauw duidelijk was wie er zou winnen. 
De overwinnaars schonken zelfs dure cadeaus aan de verwanten van overleden tegen-
standers. De suicidale zelfopoffering en het doden van soortgenoten zijn twee vormen 
van konfliktgedrag, die er later bijgekomen zijn. Hoe komen mensen hiertoe, terwijl 
toch duidelijk is, dat het voor beide partijen uiterst inadekwaat gedrag is? Volgens Kull 
hangt het samen met het vermogen om abstract te denken, zetelend in de grijze cortex 
van de grote hersenen, terwijl de menselijke overlevingsdriften zetelen in de kleine 
hersenen. Het abstracte denken geeft ons de mogelijkheid tot ideologieën te komen, die 
het doden kunnen legitimeren. Een van de hulpmiddelen om de ingebouwde remmingen 
om te doden te overwinnen is wat Eibl-Eibesfeldt "pseudospeciation" noemt: men be-
schouwt de vijand niet als iemand van de eigen soort. Mensen met starre opvattingen, 
anti-intellectualisme en gebrek aan creativiteit zijn daar in het bijzonder toe geneigd. 
Het "nieuwe paradigma" in de wetenschap met zijn inzicht in de relativiteit van tijd en 
ruimte en de positie van de waarnemer is volgens de schrijver echter een geschikt middel 
om het oorlogszuchtig ideologisch gedrag van mensen te helpen overwinnen. 
Willis W. Harman is in Peace on earth van mening dat oorlog het gevolg is van tegen-
strijdigheden binnen het collectief onbewuste. De psychische en culturele weerstanden 
om deze bewust te maken zijn groot. Toch ziet de schrijver licht. In de eerste plaats is 
oorlog niet met het mens-zijn gegeven. Er bestaan culturen, waarin hij niet voorkomt. 
In de tweede plaats is het ondanks de weerstanden aantrekkelijk voor mensen om 
bovengenoemde tegenstrijdigheden in ons collectief onbewuste op te lossen. Als dit 
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laatste gebeurt, komt er nl. energie vrij, hetgeen mensen een opgelucht gevoel geeft. In 
de basisopvattingen van de esoterische (op het innerlijk gerichte) godsdiensten en levens- 
beschouwingen zijn die tegenstrijdigheden trouwens niet aanwezig. In de exoterische (op 
de uiterlijke vormen: dogma's, rituelen, enz. gerichte) levensbeschouwingen is dit wel 
het geval. De esoterische traditie (ook wel spiritualiteit genaamd) is niet in strijd met de 
moderne wetenschappelijke opvattingen en wordt steeds toegankelijker voor wester-
lingen door de groeiende aandacht voor meditatie, yoga, holistische gezondheidszorg 
enz. Er is dus nog hoop voor de mensheid. 
Joanna Macy legt in Buddhist approaches to social action uit, dat het boeddhisme zich 
in zijn geschiedenis meer met spirituele en metafysische zaken heeft bezig gehouden dan 
met de ethiek van het sociale leven. Toch biedt het hier wel aanknopingspunten voor. 
De schrijfster schetst de Sarvodaya-beweging in Sri-lanka, in 1958 opgericht en op het 
ogenblik de grootste particuliere organisatie aldaar. Ze doet ontwikkelingswerk niet op 
basis van technologische vooruitgang maar van mentaliteitsverandering. Ze organiseert 
lezingen en workshops om een op verbetering van dit leven gerichte mentaliteit te 
stimuleren en werkt vanuit vier boeddhistische waarden: die van aandacht, medelijden, 
vreugdemeebeleving en onpartijdigheid. Vooral in de door de konflikten tussen hindoe-
tamils en boeddhistische sinhalezen verscheurde maatschappij blijken dit zeer waar-
devolle principes. Vandaar dat de beweging ook onder niet-boeddhisten werkt en al zo'n 
twintigduizend deelnemers beïnvloed heeft. 
Lucien A. Buck analyseert in Nonviolence and Satyagraha in A ttenborough's Gandhi 
de kritiek die er kwam op de film over Gandhi. Veel is terug te brengen op de over-
bekende bezwaren van de politici, die Gandhi een onrealistische wereldverbeteraar vin-
den en die van de filosofen, die hem "maar" een politicus vinden. Gandhi probeerde 
inderdaad ethiek en politiek te combineren in zijn ideologie van Satyagraha: het zoeken 
naar waarheid via geweldloosheid in denken en doen. Deze gaat van een bij uitstek 
humanistisch mensbeeld uit met allerlei praktische konsekwenties voor de ethiek van het 
dagelijks leven. Terechte kritiek op de film zou zijn, dat deze daarin niet echt aan bod 
kwamen. Zo gaat de film wel in op Gandhi's relatie met zijn vrouw, maar niet op die 
met zijn zoons, terwijl toch op zijn leeftijd Erikson's "generativiteitscrisis" een grote 
rol moet hebben gespeeld: hoe de volgende generatie te kweken. Ook is weinig uitge-
diept Gandhi's keuze voor seksuele onthouding, terwijl Satyagraha juist een voort-
durende intieme en volkomen gelijkwaardige seksuele relatie ook op latere leeftijd 
bepleit. 	 AN 

New Humanist 
In het najaarsnummer 1984 recenseert H. J. Blackham uitvoerig Jaap van Praags door 

Judy Herget in het Engels vertaalde Foundations of Humanism. Blackham is in het alge-

meen lovend over het boek, maar is op een aantal punten vrij kritisch. In de eerste plaats 
vindt hij het eerste hoofdstuk met het historisch overzicht van het humanisme het minst 
bevredigende deel van het boek: "schetsmatig, oppervlakkig en niet altijd accuraat". 
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Met de vijf anthropologische postulaten, die van Praag in het tweede — filosofische —
hoofdstuk opvoert (natuurlijkheid, verbondenheid, gelijkheid, vrijheid en redelijkheid) 
kan Blackham het eens zijn. Met de ontologische postulaten aangaande de wereld is hij 
het echter niet eens en zegt er over: "Hij is minder succesvol met zijn ontologische 
postulaten, die inhouden dat de wereld bestaat en ervaarbaar, volledig, toevallig en 
dynamisch is — wederom vijf. De grootste vergissing hier ligt in de dubbele betekenis 
van het woord "wereld", dat enerzijds op alles slaat dat bestaat en ervaren kan worden; 
anderzijds het "zijn" aanduidt als iets dat boven alle zijnden staat: het "zijn-op-zich" of 
het "zijn-als-zodanig". Door deze vorm van transcendentie te erkennen, ook al gebeurt 
het indirect en onbewust, doet Jaap van Praag een ongelukkige en onnodige concessie, 
die later weer ingetrokken moet worden. Van het "zijn", van de "wereld" wordt 
gezegd dat deze toevallig volledig en dynamisch is (termen die goed uitgelegd worden), 
maar er is geen "zijn", dat zo gekarakteriseerd kan worden: er bestaan alleen zijnden, 
dingen die zijn. In de humanistische opvatting moet "zijn" eenvoudigweg en alleen ge-
nomen worden als een klassebegrip voor alle zijnden. Dit kan gekarakteriseerd worden 
door alles wat ze gemeen hebben, algemene kenmerken die ze alle hebben en door dat 
wat ieder daarbinnen onderscheidt. Deze algemene kenmerken zijn verschillend van de 
voorgestelde postulaten, die niet op alle zijnden toegepast kunnen worden. Jaap maakt 
dit goed door "wereld" of "wat is" te zien als wat door mensen ervaren kan worden en 
hij behandelt het "zijn" als "een grensbegrip, dat aan de rand van ons bewustzijn 
opduikt, zonder dat we het afzonderlijk inhoud kunnen geven". Dit is een voor de 
humanistische positie onnodige, onwijze en verwarrende uitspraak, die de uiteenzetting 
belast: wat eerst toegegeven wordt, moet daarna weer ingetrokken worden. En de 
tegenstander heeft inmiddels houvast gekregen. Van Praag als practicus is volgens 
Blackham meer op dreef in het derde en vierde hoofdstuk, waarin de praktische toe- 
passingen van het humanisme op sociaal en persoonlijk gebied worden gegeven. "Jaap 
van Praag was een kundig, goed geïnformeerd, wijs en vriendelijk iemand. Hij kon uit- 
eindelijk vanuit de levenservaring van een toegewijd humanist oogsten, wat in dit boek 
bijeengegaard is". 	 AN 



Losse notities 

Het praten, debatteren, kletsen, bekvechten over composities, boeken, schilde-
rijen, films en beelden is een onmisbaar element van wat wij cultuur plegen te 
noemen. Zonder deze vorm van niet-officiële communicatie zou die maar een 
steriele, bovenaardse aangelegenheid zijn; een heilige zaak waarbij men stil moet 
zijn. 

Met een jonge neerlandicus praatte ik laatst over de nederlandse literatuur, zo van de 
tachtigers tot nu en zijn stelling was dat er in ons land, in die periode, zo allemachtig 
veel grote dichters schreven en schrijven en dat de poëzie in kwaliteit ver boven het 
proza uitstak. Ga maar na, zei hij: Perk, Verwey, Gorter, Leopold, Van de Woestijne, 
Dèr Mouw, Bloem, Nijhoff, Marsman, Van Ostayen, Vasalis, Achterberg, Ida Ger-
hardt en welke romanciers? Wij kwamen alleen op Elsschot en op Couperus natuurlijk. 
En dan maar praten over de criteria. Wanneer spreekt men over een groot dichter, waar-
aan moet hij voldoen? Er is wel een vage communis opinio bij de consument maar over 
de criteria is men het nooit eens. Ik heb tenminste nog nooit iets gelezen of gehoord 
waarbij ik de indruk had er nu iets van te weten. Als de literatuurwetenschap met veel 
gezwoeg een toets heeft gevonden is er altijd wel een beroemd kunstenaar, die nu juist 
aan dat criterium niet voldoet. 
Ik denk, dat van alle genoemden Dèr Mouw nog altijd de minst bekende is, maar er 
wordt door een aantal mensen aan gewerkt om hier verandering in te brengen. Er komt 
een nieuwe uitgave van zijn gedichten, er is een bundel met studies over hem verschenen 
en er is nu een kans, dat lezers verder in zijn werk zullen doordringen dan het citeren 
van de regels, dat hij Brahman was, maar geen meid had. Ter Braak schreef over hem: 
"In (de mens) leven de jammerlijk gescheidenen, philosofie en mystiek, naast elkander 
voort, zonder dat hij een van beide vermag op te heffen (...) Wat in de wortel één was is 
ontwricht in zijn ontvouwing; en de ontwrichting wordt als noodzakelijk en ongenees-
lijk gevoeld (...) Wie dan het machtige vermogen bezit, zijn beide levens met even groot 
talent uit te bouwen; wie de kracht heeft zijn beide levens, niet alleen te dragen, maar 
ook te verdiepen; hij is een der heroën van deze tijd. Zulk een heros was Der Mouw (...)." 
Naast de gedichten, waarin hij die eenheid van beleven en denken, van kosmisch besef en 
het eten van een boterham heeft verwoord, schreef hij ook sonnetten, die op de meest 
eenvoudige en directe wijze belevenissen, meestal uit zijn jeugd, weergeven. Ik schrijf er 
één op: 



'k Zat, jong, graag in mijn pereboom te deinen; 
In de afgeknotte top had ik een plank 
Getimmerd, en gevlochten, rank door rank 
Klimop tot rugleun en veil'ge gordijnen. 

Mijn zomerzon zag 'k in mijn tuinen schijnen, 
Zelf in groen licht op wiegelende bank; 
Een open schoolraam galmde in zeur'ge klanken 
Van kale en korte Karels en pepijnen. 

Zoo daadloos, boven 't leven, kijk ik toe: 
Mijn wereld ligt in de avondzon; 't wordt laat. 
Mijzelf en and'ren heb ik ondergaan. 

'k Lach om wie zegt, dat ik mijn plicht niet doe; 
En, wachtend, schommel ik op rijm en maat: 
Nooit heb ik zoo, als nu, mijn plicht gedaan. 

In 1938 kreeg de Poolse filosoof Leszek Kolakowski, die vele banden met Nederland 
heeft (hij schreef over Spinoza en over 16de en 17de eeuwse nederlandse spiritualisten) 
de Erasmus-prijs. Eens de leiding gevende ideologische filosoof van de communistische 
partij in Polen, verloor hij, teleurgesteld in zijn pogingen om het systeem een "mense-
lijk gezicht" te geven (dus verdraagzamer te maken) zijn geloof in het communisme en 
wendde zich tot godsdienstige zaken. Eind '84 hield hij in Groningen de z.g. Van der 
Leeuw lezing getiteld "De illusie van de onmythologisering". Het gaat er mij niet om de 
inhoud weer te geven, wel om de volgende passage van een kort commentaar te voor-
zien. Kolakowski schrijft: "Waarom zou het onmogelijk zijn dat het ware Christendom 
(waarvan de verwoording steeds weer betrekkelijk is) op een dag wordt uitgedrukt in 
uitspraken als: Er bestaat geen God, er is geen redding, geen verlossing, geen erfzonde, 
geen eeuwig leven, geen liefde? Dit lijkt, uitgaande van de premisse dat niets in de 
christelijke boodschap bestand is tegen culturele veranderingen alleszins mogelijk". Ik 
heb mijn ogen uitgewreven. Als alle, zo'n 2000 jaar gegolden en geldende geloofs-
punten verdwenen zijn, wat blijft er dan nog over van het christelijk geloof? U kent 
ongetwijfeld "Alice in wonderland" en u weet nog, dat de kat was verdwenen maar de 
glimlach bleef. Niets zou er blijven van het geloof dan een zeker religieus gevoel, dat niet 
typisch is voor het christendom. En mogen deze speculaties van Kolakowski interessante 
gespreksstof zijn voor moderne theologen en cultuurhistorici, wat moeten de leken, 
die de troost en de zingeving van hun leven in het geloof vinden met de glimlach be-
ginnen? Kolakowski zegt zelf, dat religie, naast het zoeken naar transcendente waarden, 
ook de behoefte aan gemeenschap is. Een gemeenschap met als bindmiddel de glimlach 
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van een kat, die er niet meer is? De mens, die in raadselen op aarde wandelt moet, als 
Kolakowski gelijk heeft, met een bijkomend raadsel rekening houden; het raadsel waar 
en hoe hij z'n transcendente waarden moet zoeken. 

De vóór de oorlog zo bekende Tsjechische schrijver Capek heeft eens een komiek ver-
haal geschreven over hoe hij als auteur van een toneelstuk een repetitie wilde bijwonen 
en door de regisseur uit de schouwburg werd verwijderd onder de woorden: De schrij-
ver? Daar heb ik niets mee te maken, Ik maak de voorstelling. Aan dit verhaal moet ik 
denken bij tegenwoordige opvoeringen, waarbij de tekst gemoderniseerd wordt, de 
strekking wordt toegesneden op onze tijd en de figuren onherkenbaar zijn geworden. Ik 
heb geen enkel bezwaar tegen een modernisering van toneelstukken, maar ik zie niet in 
waarom een stuk onherkenbaar wordt gemaakt. Zou er een gebrek aan creatieve 
toneelschrijvers zijn? 

H. Bonger 



Gedicht 

De dichteres Catharina van der Linden stuurde de redactie een exemplaar toe 
van haar jongste gedichtenbundel Onder een leeggewaaide boom (Nijgh & 

Van Ditmar, Den Haag, 1982). Poëziekritiek heeft geen vaste plaats in 
Rekenschap. Maar gaarne citeren wij uit de genoemde bundel het volgende 
gedicht: 

Er hangen vogels in mijn oor 

er hangen vogels in mijn oor. 
ik, binnenshuis, 
ik luister 
naar het piepen 
in de bomen voor het raam. 
er is een stilte 
in het hartje van de stad 
ik hoor het zachte 
ruisen van de wind 
hier in die ene boom en weet 
waar alle grote waaien woont. 
soms is het anders stil. 
zó stil 
dat je één kinderstem verweg 
of één mus heel dichtbij 
kunt horen. 
is het mijn eigen binnenstem? 
er hangt iets jongs 
en vogeligs 
te lachen in mijn oor. 
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