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Ten ge_gleidle 

De redaktie van Rekenschap heeft voor dit themanummer de medische ethiek als 
onderwerp uitgekozen. De toegenomen mogelijkheden van mensen vorm te 
geven aan hun biologisch bestaan leiden ook tot een toegenomen verantwoorde-
lijkheid. Waar vroeger de wetten van de natuur heersten, grijpen nu steeds meer 
mensen zelf in. Maar zelfs al grijpen wij niet in: zodra wij de mogelijkheid 
hebben om wèl in te grijpen komt ons ook de verantwoordelijkheid voor het niet 
ingrijpen toe. Anders dan traditionele christenen maken humanisten geen onder-
scheid tussen aktief en passief medisch handelen, omdat ook niets doen waar 
ingrijpen mogelijk is tot onze verantwoordelijkheid behoort. 

De toegenomen mogelijkheden van medisch handelen brengen het risiko met zich mee dat 
medici verantwoordelijkheden gaan nemen die krachtens het menselijk zelfbeschikkingsrecht 
aan de patiënten toebehoren. De verleiding is groot voor anderen te weten wat goed 
voor hen is en op basis daarvan ook voor hen te beslissen. De Haagse psychiater en 
leidinggevend ambtenaar bij Volksgezondheid Joop van Londen gaat in dit nummer in 
op de ethische dilemma's rond ongevraagde euthanasie en stelt zich terughoudend op als 
het gaat om het beslissen voor anderen. Maar omgekeerd mogen medici ook niet gezien 
worden als de willoze werktuigen van de zelfbeschikkende patiënten. Medici hebben 
immers hun eigen verantwoordelijkheid en mogen zich niet verschuilen achter de wens 
van anderen. De Utrechtse humanistisch raadsvrouw Hildegard Wassenaar behandelt 
deze problematiek naar aanleiding van de diskussie rond hulp bij zelfdoding. Zij meent 
dat het uitoefenen van het zelfbeschikkingsrecht zo min mogelijk anderen moet aan-
tasten in hun zelfbeschikkingsrecht. Vanuit humanistisch oogpunt makkelijker — maar 
helaas daarmee nog niet politiek gesproken — ligt de kwestie van de wettelijke regeling 
van vrijwillige euthanasie. Het hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond heeft zich 
onlangs geschaard achter het initiatief-wetsontwerp van D'66 terzake, zoals blijkt uit het 
artikel van de Utrechtse humanistisch raadsvrouw Yvonne Smeehuizen. 

Een moeilijke vraag is nog waar vrijwillige euthanasie overgaat in hulp bij zelfdoding. 
Wie bepaalt waar sprake is van uitzichtloos en ondragelijk lijden enerzijds en van nog 
dragelijk te achten menselijk bestaan anderzijds? De betrokkenen zelf. Maar naarmate 
iemand meer afhankelijk is van derden raken die derden daardoor ook meer betrokken. 
Om nog maar te zwijgen van andere vormen van betrokkenheid die de besluitvorming 
op onzuivere wijze kunnen beïnvloeden: de erfgenamen, de bezuinigende gezondheids- 
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zorg, maar ook: de naar betere gezondheidszorg snakkende derde wereld. Juist daar 
waar het zo voor de hand ligt dat kollektieve belangen zwaarder gaan wegen dan 
individuele, dienen humanisten op de bres te staan voor de rechten van individuen. 
Maar tegelijkertijd ontlast dat die individuen niet van hun (mede)verantwoordelijkheid 
voor bredere verbanden. Er ligt hier een belangrijke taak voor de humanistische geeste-
lijke verzorging om individuen en instanties in de gezondheidszorg zodanig te begeleiden 
dat zij zelf hun vrije en verantwoordelijkheidsbewuste keuzes kunnen maken in zaken 
die de zin van het menselijk bestaan in de kern raken. 
De journaliste Els van den Bosch stelt een groot aantal vragen met betrekking tot de 
groeiende mogelijkheden om het verwekken van menselijk leven te beïnvloeden. Hier 
overheersen nog de vragen en zijn lang niet alle antwoorden gevonden. Humanisten 
kunnen moeilijk principiële bezwaren hebben tegen het menselijk ingrijpen als zodanig 
— maar daarmee is niet alle ingrijpen ook bij voorbaat gerechtvaardigd: integendeel. 
Het lijkt ook hier dat de technische ontwikkelingen sneller gaan dan het bewuste en stel-
selmatige nadenken erover. Hier ligt voor de humanistische beweging nog een belang-
rijke uitdaging voor de toekomst. 
De nauwe samenhang tussen een individueel ondergane ziekte en de maatschappelijke 
verhoudingen daaromheen komt tot uiting in het artikel van de Utrechtse socioloog Rob 
Tielman over AIDS. Als Nederlandse humanisten mogen wij ons gelukkig prijzen in een 
land te leven waarin de humanistische traditie zoveel sterker blijkt te zijn dan in menig 
ander land. Juist als het gaat om grote crises in de gezondheid blijkt wat een mens-
waardige inrichting van een samenleving waard is. 

Eens in de twee jaar reikt het Humanistisch Verbond de Dr. J. P. van Praagprijs uit aan 
een man of vrouw die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de humanistische 
beweging. Op de dag van verschijning van deze Rekenschap, 1 juni 1985, zal de prijs in 
ontvangst worden genomen door de schrijfster Hella Haasse. De neerlandicus Roelie 
van der Hoeven-Koning las het omvangrijke oeuvre van Haasse en lette in het bijzonder 
op de levensbeschouwelijke elementen daarin. Een diepgaande beschouwing was het 
resultaat, te vinden in deze Rekenschap. 
Gaarne sluit de redaktie zich aan bij de felicitaties aan het adres van Hella Haasse en zij 
prijst zich gelukkig dat de auteur ook aan dit blad diverse bijdragen heeft geleverd. 

Op 24 maart is op 85-jarige leeftijd overleden onze geestverwant Anton Constandse. 
Zijn verdiensten voor de humanistische beweging waren legio. Daartoe behoorden ook 
zijn bijdragen aan dit tijdschrift. Anton Constandse was een strijdbaar vrijdenker, 
humanist en libertijn, tot het laatst toe zeer aktief. Wij zijn hem veel dank verschuldigd 
en hopen blijvend door zijn werk geïnspireerd te blijven. 



Ongevmagole euthanasie 

J. van Londen 

In de discussies met betrekking tot de "goede dood", het (mens)waardige ster-
ven, waarbij de geneeskundige op de een of andere manier een bewuste rol speelt 
door niets (meer) te doen, of juist wèl iets te doen, speelt de kenbaar gemaakte 
wens van de betrokkene altijd een nadrukkelijke rol. Het is zelfs een conditio 
sine qua non. 

Nu is ongevraagd niet hetzelfde als ongewild, en al helemaal niet hetzelfde als onvrij-
willig. Onvrijwillige euthanasie is een contradictio in terminis. Een medemens een niet gewil-
de "goede dood" brengen, is, met welke nobele intenties ook uitgevoerd, moord. Het 
begrip "goede" dood, vereist immers de wil èn het oordeel van de betrokkene. 

Wie komt het oordelen toe? 
De vraag die onder ogen gezien moet worden, is deze: zijn er situaties denkbaar waarin 
de betrokkene zijn wil niet kenbaar kan maken, maar waarin de wil wèl veronderstelt 
dient te worden, bijvoorbeeld op de basis van aanwezige schriftelijke verklaringen van 
betrokkene die vroeger zijn opgemaakt? Dan ontstaat er een glijdende schaal: indien er 
niet zulke documenten zijn, zijn er dan wel herhaalde uitingen van vroeger, waaruit be-
trokkene's opvattingen helder blijken? En wie getuigen hier dan wel over? Glijdend, 
maar toch wel zeer onderscheiden zijn deze situaties. Bij deze vraagstelling komt ook 
altijd de casuïstiek naar voren van de met grote defecten geboren baby, die per definitie 
zijn wil niet kan bepalen, en daarvoor afhankelijk is van zijn ouders, tenminste van de 
moeder. 
Het oordeel over de gewènstheid (niet de indicatie) van (tot) euthanasie, komt niemand 
toe dan de betrokkene. Niet de overheid, niet de arts, niet de gemeenschap, en zelfs ook 
niet de familie. Er is nl. geen maatstaf, waaraan zo'n oordeel, anders dan van de betrok-
kene zelf, getoetst kan worden. De volstrekt goede bedoelingen, eventueel de liefde en 
toewijding, de medemenselijkheid, die er bij die anderen zijn — behoeven mééstal niet 
in twijfel getrokken te worden. Men kan er sterk van onder de indruk komen, maar 
meetbaar zijn ze niet, en ook niet onderling vergelijkbaar. 
De overheid en de gemeenschap moeten zelfs in absolute zin uitgesloten worden van het 
oordeel over de wenselijkheid van een eventuele individuele ingreep, omdat er voor hen 
al te vaak belangen in het geding zijn (menskracht, kosten), die uiterst gevaarlijk zijn 
voor de zuiverheid van hun oordeelsvorming. De overheid is bovendien belast met het 
toezicht op de naleving van de wetten, het opsporen, berechten en bestraffen van de 
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overtreders, dat wil zeggen de oordeelsvorming áchteraf. 
Zelfs de arts, geconfronteerd met eigen machteloosheid van zijn technisch kunnen, of 
geconfronteerd met de schaarste van hulpmiddelen (bijv. geen plaats in verpleeghuis, 
geen hulp, geen familie), dient de zuiverheid van zijn oordeel te onderzoeken, en in ieder 
geval intercollegiaal te laten toetsen. 
Familie, echtgenoten, ouders en kinderen, zijn nog vaak het zuiverst in hun oordeel, 
maar zelfs hier kunnen andere belangen in het spel zijn, dan het belang van betrokkene; 
en allerminst is zeker of er een zuiver oordeel mogelijk is over de veronderstelde wil van 
betrokkene op dát moment. 
Veel medici kennen uit eigen ervaring de wilsomslag van ernstig zieken — zelfs daar-
onder van hen, die een ernstig tentamen suicidii gedaan hebben, vergezeld van een 
schriftelijke verklaring dat zij dood wilden gaan. Evenzeer komt voor wat Klever be-
schrijft in Rekenschap (1970, Nov.): "Een wilsuiting in de zin van bekend maken dat 
men beslist wil sterven is een bijna ondenkbare zaak, wanneer de levenswil geweken is. 
Wat immers betekent het wijken van de levenswil anders dan de opheffing van het iets 
willen in het niets willen? 
De zelfopheffing van de levenswil impliceert, dat de patiënt, in een totale desorganisatie 
verkerend, niets bepaald meer wil. Is dat niet het willen van het niets van de dood? 
Mogen we stellen, dat deze ongewone vertaling of presentatie van de "stervenswil" de 
omstanders, evt. de arts in sommige gevallen autoriseert tot behulpzaamheid? 
Hiermede beginnen de problemen voor de arts". 
Tot zover Klever, en dan voeg ik daaraan toe, niet alleen voor de arts! 
Beide beschreven situaties komen voor, nl. het opeens bewust niet meer willen van 
euthanasie, en het tijdens het heel ziek zijn, niets meer willen, ook niet meer willen 
leven. 
Dit maakt de discussie rondom de vrijwillige euthanasie reeds zo moeilijk, maar dáár 
zou dit artikel niet over gaan. 

Ongevraagd, maar niet ongewild 
Dat is de situatie, die nader scrupuleus gewetensonderzoek vergt. Bij de discussie hier-
over moeten we, ten behoeve van die discussie, een buitengewoon krachtig taboe onder 
ogen zien. 
Het taboe is begrijpelijk: ten eerste is daar de reeds zo moeilijke, maar tot nu toe zeer 
waardig verlopende discussie in onze Nederlandse gemeenschap rondom de vrijwillige 
euthanasie. Alle voorstanders maken van de vrije wil het voornaamste argument. 
Als dit wegvalt, ontvalt het essentiële argument. Dat mag dus eigenlijk niet worden ver-
ondersteld, Wet worden dóórgedacht, zelfs niet doordácht. 
Vervolgens is daar de afschuwelijke associatie, die wordt opgeroepen door het woord 
vrijwilligheid zelve! Namelijk als er geen vrijwilligheid is, dan ligt gevoelsmatig "tegen 
de wil", erg dicht aan de oppervlakte. Een veertig jaar na de Tweede Wereldoorlog 
weten we nog maar al te goed tot welke schandelijke misdadige praktijken zulke over- 
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wegingen openingen bieden. 
Op dit moment gekomen, wil ik de discussie van een andere kant aansnijden. Een kant, 
die op dit moment in onze samenleving zeer aktueel is, en veel wordt besproken. Name-
lijk de aangesneden discussie over de grenzen van de zorg. Er is technologisch en weten-
schappelijk zoveel reeds mogelijk, en nog veel méér denkbaar, dat naar veler gevoel 
terecht gevraagd mag worden of er grenzen zijn, die wij mensen zèlf willen stellen aan al 
dat technisch kunnen. Er wordt gedacht aan ethische, levensbeschouwelijke grenzen, 
aan juridische en financiële grenzen. Tegelijkertijd is men zich bewust van de noodzaak 
soms grenzen te verleggen. 
Grensverleggend wetenschappelijk onderzoek wordt (gelukkig, nog) altijd als positief 
ervaren. Niemand ontkent, dat zulk soort zaken als in vitro fertilisatie, orgaantrans-
plantatie, experimenten met en op door abortus verkregen menselijke foeten, of foetaal 
weefsel, ethische toetsing, en ook juridische toetsing vereisen. 
Niemand ontkent ook dat de zg. "moraal", de vigerende set van zeden, veranderen kan, 
en tot andere ethiek en ook wetgeving kan leiden. 
Bij de discussie met betrekking tot de (veronderstelde) grenzen van de medische zorg 
speelt de opvatting over de zg. kwaliteit van het leven een steeds belangrijker rol. 
Leenen heeft hierop kort geleden in een nog niet gepubliceerde lezing gewezen: "Kwali-
teit van het leven, een bruikbaar begrip?" 
Leenen komt op goede gronden (dunkt mij), tot de conclusie: "Kwaliteit van het leven 
is naar mijn opvatting een niet operationaliseerbaar begrip: zij is niet te meten en niet te 
generaliseren. 
De waardering van de kwaliteit van het leven is een allerindividueelst oordeel van ieder 
mens en het komt aan niemand toe, ook niet de meest serieuze hulpverlener, zich dat 
oordeel over een ander aan te meten". 

Menselijke waardigheid als criterium 
Aangezien er geen objectiveerbare standaard voor kwaliteit van het leven te construeren 
valt, wordt hier geen standaard voor het medisch handelen aangereikt, die voor toetsing 
in aanmerking komt. 
Dat moge wel wáár zijn, ik denk, dat zeker ook in internationaal verband, het dènken 
over "Quality of life" daarmee niet is beëindigd. 
Daar waar het doel en het bereik van de gezondheidszorg als méér dan het bestrijden 
van ziekten alléén wordt gezien, is de definitie van gezondheid eigenlijk weer in volle 
omvang aanwezig. 
Daarbij zijn er kwantitatieve èn kwalitatieve aspecten aanwezig. We zullen moeten aan-
vaarden dat kwaliteit van medisch handelen wèl meetbaar is, maar de kwaliteit van het 
leven zèlf niet. 
Ook de door het humanisme zo vaak als kriterium naar voren gehaalde "menselijke 
waardigheid" is een kwalitatief begrip, en als norm steeds voor discussie vatbaar. In 
feite wordt die discussie ook steeds gevoerd: We kunnen in onze pluriforme maat- 
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schappij niet verder komen, dan te formuleren wat wij, als groep, bijvoorbeeld de 
humanisten onder menselijke waardigheid verstaan, en dat dan voor ons zelf, zolang de 
gemeenschap in zijn totaliteit ons dat toestaat, als criterium gebruiken. Zo is het 
bijvoorbeeld goed doenlijk om op basis van wat humanisten onder menselijke waar-
digheid verstaan, een voor die groepering toetsbaar criterium te ontwerpen, bijvoor-
beeld voor de toelaatbaarheid van het experimenteren met foetaal weefsel. 
En als wij een groot belang toekennen aan het begrip menselijke waardigheid, is dit voor 
ons tevens een belangrijk aspect van de kwaliteit van het leven geworden. 
In humanistische opvattingen kan er heel goed een positieve relatie bestaan tussen 
bijvoorbeeld " vrij denken" en "menselijke waardigheid " , terwijl terzelfder tijd het 
criterium menselijke waardigheid een toets geeft voor het in praktijk brengen van wat 
het "vrijdenken" oplevert. 
Er ontstaat nu een niet gering probleem: als de gemeenschap — op een reeks van 
gronden — grenzen stelt aan wat de medicus technologisch vermag, ontstaat er een 
moment, waarop die medicus eigenlijk namens de gemeenschap aan een individuele 
patiënt moet zeggen: tot hier en niet verder, ook al weten beiden, dat hij verder kan. 
Door schaarste zijn die problemen er na ook al: welke patiënt mag wèl verder leven 
dank zij harttransplantatie, levertransplantatie, wèlke niet? De chronisch zeer ernstig 
zieke, die zijn wil niet kan bepalen — krijgt op een gegeven moment te maken met die 
grenzen van de medische zorg. 
Scherper geformuleerd: waarschijnlijk niet uitzonderlijk zal de medicus worden gecon-
fronteerd met een dubbel probleem: 
— een patiënt, die z6 ernstig ziek is, dat hij zijn wil niet kan bepalen, terwijl zijn toe-

stand medisch gesproken uitzichtloos is 
— een technisch kunnen dat in principe het leven van die patiënt (zeer) lang in stand 

kan houden, maar waaraan door de gemeenschap ethische, juridische en financiële 
grenzen, weliswaar op macro-niveau geformuleerd — worden gesteld. 

Krijgt de ongevraagde, maar niet uitdrukkelijk dngewilde euthanasie hier reliëf? 
De kenbaar gemaakte — uitdrukkelijke vrije wil — blijft conditio sine qua non voor 
"euthanasie". 
Voor die situaties waar de wil niet kenbaar is gemaakt, en ook niet anderszins kenbaar 
kan worden, is nog zeer veel denkwerk en discussie nodig. Een medicus kan en mag dit 
probleem niet op zijn eentje aanvatten. 
Dit zijn problemen, die een staf dient op te lossen. De levensbeschouwing van de hulp-
verlener wordt — zelfs bij het toepassen van zijn techniek — weer belangrijk. 

Literatuurverwijzing 
1 Dr. W. N. A. Klever, Algemene beschouwingen over de beginselen van de medische ethiek, in 

Rekenschap, november 1970. 
2 Prof. dr. H. J. J. Leenen, Kwaliteit van het leven, een bruikbaar begrip?, Toespraak voor de 

Vereniging voor Gezondheidsrecht, nog niet gepubliceerd. 



De vraag naar hulp bij zelfdoding 
Hildegard Wassenaar 

Personen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg grijpen op diverse momenten 
in in de situatie van hen die hulp vragen. Zij plegen interventies, veelal met de 
beste bedoelingen, en beogen op die manier (levens)-omstandigheden van men-
sen ten goede te beïnvloeden. 
Wat dat "goede" in bepaalde situaties dan wel mag zijn is in zijn algemeenheid 
duidelijk en door velen als zinvolle interventie aanvaard. 
In een aantal andere of nieuwe situaties staat dat opnieuw of voor het eerst ter 
diskussie. Opvallend hierbij is dat voor het aanvaarde "goede" en het (opnieuw) 
ter diskussie staande "goede" met een zeker gemak verwezen wordt naar de 
medische ethiek. 

Voor wat betreft de nieuwe ontwikkelingen en toepassingen van de medische weten-
schap lijkt het mij dat in een aantal gevallen de ethische diskussie hierover uitgebreid en 
vanuit een aantal invalshoeken wordt gehouden. 
Inseminatie met donorsperma, inplantatie van een kunstmatig bevruchte eicel in de 
baarmoeder van een draagmoeder, het beïnvloeden van genetisch materiaal, het zijn 
voorbeelden van aanleidingen voor (ethische) diskussie. 
De wens dat deze diskussie meer anticiperend gevoerd zal worden, namelijk vanaf het 
moment dat men met de gedachte aan de mogelijkheden wordt geconfronteerd, is 
wellicht een utopie. In de praktijk moet de diskussie vaak op gang komen als de feiten 
reeds voldongen zijn. 
Voor reeds bestaande behandelingen ten "goede" en de eventuele hernieuwde diskussie 
hierover wordt in eerste instantie nogal eens snel verwezen naar de heersende medisch-
ethische opvattingen, waarbij die opvattingen weinig expliciet gemaakt worden en er 
eigenlijk meer verwezen wordt naar gegroeide tradities over wat medisch handelen 
behoort te zijn. 
Als voorbeeld denk ik aan het gedurende een lange periode vrij klakkeloos aanvaarden 
van het met alle medisch-technische hulpmiddelen rekken van het menselijk leven. 
Artsen voelen zich gehouden aan de eed van Hippokrates (ruim 400 jaar v. Chr.) die zij 
hebben afgelegd en waarop zij zich beroepen: 

. . . . De geneeskundige behandeling zal ik aanwenden ten nutte der zieken naar 
mijn vermogen en oordeel; van hen houden wat ten verderve of letsel kan zijn. 
Ik zal aan niemand, ook niet op zijn verzoek, enig dodelijk geneesmiddel toedie-
nen, noch mij lenen tot enig advies van dien aard . . . . 
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Er is echter een duidelijk waarneembare toenemende behoefte aan een recht over het 
eigen leven te beschikken. Mensen willen meer en meer het tijdstip van hun eigen dood 
bepalen en ook de manier waarop zij zullen sterven. De patiënt wordt mondiger en zal 
eerder dan voorheen een beroep doen op de arts om euthanasie toe te passen bij uitzicht-
loos lichamelijk lijden en vaker om middelen voor zelfdoding vragen. 

Medische ethiek en levensbeschouwing 
Het gevaar is mijns inziens groot dat medische traditie en traditioneel medische op-
vattingen en handelingen ten onrechte verward worden met medische ethiek. 
Het is een misvatting dat medici per definitie ook ethici zouden zijn. Gegroeide en 
heersende opvattingen over het medisch handelen en de verantwoordelijkheid van de 
medicus zijn echter vaak terug te brengen tot opvattingen over de status als zijnde de 
traditie van de positie van de medicus. 
Op het moment dat deze verwarring niet duidelijk onderkend wordt, laat staan in een 
zorgvuldige diskussie tot klaarheid gebracht, is elke konklusie in feite onmogelijk. 
Vooral als het gaat om de ethische juistheid of zorgvuldigheid van het medisch handelen 
of de bemoeienis door medici. 
In de visie die de medicus door middel van zijn diagnostisering en/of behandelplan ope-
rationeel maakt, zal impliciet zijn levensbeschouwing en mensbeeld een fundamentele 
rol spelen. 
De kernvraag hierbij is of de medicus zich zijn levensbeschouwing/mensbeeld ook expli-
ciet bewust is geworden en daarover duidelijkheid kan verschaffen en in voorkomende 
gevallen ook verantwoording kan en wil afleggen. Alleen dan kan van een eerlijke hulp-
verleningssituatie sprake zijn. Als de hulpvrager geïnformeerd is over de levensbeschou-
welijke stellingname van zijn hulpverlener en hij op basis daarvan interventie in zijn 
bestaan vraagt en verkrijgt, kan hij deze naar behoefte toetsen aan de hand van de ver-
wezenlijkte aspecten van het gestelde einddoel. 
Helaas lijkt het er op dat het afleggen van de eed van Hippokrates aan de arts ook een 
bepaalde ethische status verleent. 
Deze traditionele verplichting tot wat medisch gezien "goed" is, is echter tevens een 
ethisch alibi voor de bezinning binnen deze discipline op al wat het fysieke, het 
organische en het anorganische te boven gaat of zo u wilt daarnaast wordt verondersteld. 
Binnen de medische wetenschap, maar niet alleen daar, wordt de mens helaas nog steeds 
benaderd en beschouwd als een subtotaal. Er zijn voorbeelden te over waarbij mensen 
als objekten, als louter organische wezens worden beschouwd, als intelligentere dieren 
waarmee men op grond van een fragmentarische of symptoombestrijdende benadering 
naar betrekkelijke willekeur kan handelen. 
De nog steeds algemeen voorkomende onmondigheid van de patiënt bij de medische be-
handeling en excessen als isolatie en marteling bij ongewest gedrag of politiek onwel-
vallige denkbeelden vinden hun oorsprong en acceptatie in deze regressieve of subtotale 
benadering. 
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Bij de reduktieve benadering wordt het gedrag van mensen uitsluitend vanuit een enkel 
aspect of een enkele zij nslaag verklaard. Een mens handelt 6f alleen vanuit de driftleer, 
6f als moreel wezen 6f op grond van zijn sekse 6f huidskleur 6f zijn psychiatrische 
storing. 
Als we de mens willen verstaan als een wezen waarin fysieke, psychische en geestelijke of 
spirituele componenten verenigd zijn tot een ondeelbare eenheid en het leven onleefbaar 
wordt als deze eenheid uiteenvalt of uiteen getrokken wordt, zal de diskussie over de 
kwaliteit van een menselijk leven meer diepgang krijgen. 
Nog verder zullen we gaan als we de mens beschouwen als een eenheid met een unieke, 
onvervreembare eigenheid, in staat tot beschouwing en beoordeling. 
Dat betekent dat hij in laatste instantie beschouwt, oordeelt en kiest betreffende de 
eigen kwaliteit van zijn leven en bestaan. 
De medicus die uitgaat van een personalistisch mensbeeld en bijv. een humanistische 
levensovertuiging heeft, kiest daarmee openlijk ook in praktische zin voor integrale 
geneeskunde. 
Querido zegt hierover: "Een poging het beeld van de zieke mens dat aanvankelijk in 
fragmenten uiteenvalt, weer samen te voegen, teneinde de vraag te kunnen beant-
woorden of en in hoeverre het geïntegreerde beeld tot andere vraagstelling en andere 
mogelijkheden van beantwoorden kan leiden dan de beschouwing van de onderdelen 
zou doen verwachten". 
Deze integrale benadering gaat niet uit van een samenvoeging der afzonderlijke delen als 
veeleenheid, maar gaat uit van de integriteit, de oorspronkelijke eenheid in termen van 
gaaf, compleet, onaangetast. 

Hulp bij zelfdoding (middelen) 
Hoe dient nu de medicus zich te verhouden tot de vraag om hulp bij zelfdoding. Het 

ware beter als hij zich niet diende te verhouden tot deze vraag. 
Het interpreteren van de wens tot beëindiging van het eigen leven als een medisch 
probleem of als symptoom van een medische kwestie plaatst de medicus in een onmoge-
lijke positie. 
Deze positie zal naar ethische en (dus) emotionele zwaarte kunnen variëren al naar ge-
lang wereld- en mensbeeld van de betreffende medicus en zijn hulpvrager. 
De integraal werkende arts zal voor grote problemen komen te staan als de wens van de 
hulpvrager om het eigen leven te kunnen beëindigen niet wordt ondersteund door diens 
betrekkelijk autonome keuze. 
Het problematische is dan dat er geen sprake is van een zorgvuldige afweging en het 
opmaken van de eigen levens-balans, waarbij vervolgens het recht op zelfbeschikking 
wordt opgeëist, maar het louter en alleen wordt gevraagd als een duidelijk laatste 
oplossing. 
Als er geen perspectief (meer) wordt gezien in een moeitevol bestaan en in een leven vol 
van subjectief ondragelij k lijden waar geen of onvoldoende troost voorhanden is om de 
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uitgeputte hulpvrager zijn levensenergie te helpen hervinden en herwinnen. 
Aannemende dat de medicus voldoende geschoold is om psychische en levensbeschou-
welijke problematiek te onderkennen en in de kontekst te begrijpen, dan nog ziet hij 
zich geplaatst voor een enorm gewetensconflict, als hij tenminste beroeps- èn levens-
wijsheid heeft opgedaan. Zèlf een voldoende beschikbare en deskundige gesprekspartner 
zijn is hem onmogelijk, of betekent onvoldoende beschikbaar zijn voor andere hulp-
vragers in zijn praktijk. Doorverwijzing naar instellingen in de ambulante of intra-
murale geestelijke gezondheidszorg blijkt lang niet altijd een oplossing. Er zijn trieste 
voorbeelden bekend van mensen die ondanks hun kontakten met hulpverlening op het 
gebied van de geestelijke gezondheidszorg of dankzij deze kontakten hun doodsverlan-
gen niet overwonnen, maar zelfs steeds verder ontmoedigd raakten. 

Opdracht van de samenleving 
Juist bij medici, die naast de heersende ethiek van het medisch handelen en de betrekke-
lijke bescherming die hen hierdoor wordt geboden, een eigen ethische stellingname als 
totaal-funktionerend mens ontwikkelden (als een mens samen met anderen), valt te ver-
wachten dat zij zich belast zullen weten met de onoplosbare problemen van onze 
samenleving en haar individuen. Hun behoefte de integriteit en de gaafheid van de 
lijdende mens intakt te laten en niet te bagatelliseren of op te blazen tot een medische, 
dus psychiatrische probleemdefiniëring is tevens voorwaarde voor hun eigen gewetens-
conflict en geestelijk lijden. 
Medici hebben ooit de status van magiër toebedeeld gekregen en aanvaard, psychiaters 
de status van orakel van de ziel, nu zitten de meest humane, de meest integere onder hen 
met de gepresenteerde rekening van deze overschatting van hun taak en mogelijkheden. 
Nu mogen zij de problemen onder ogen zien waar een gehele samenleving bij betrokken 
is en als zodanig niet uitkomt. 
Het is niet verwonderlijk dat een groot aantal medici zich niet wenst bezig te houden met 
maatschappelijke, sociale en politieke stellingname. Enerzijds is dit misschien vanuit 
hun behoudende achtergrond en medische opleiding te verklaren, anderzijds dreigt er 
een psychologische druk en ethische verantwoordelijkheid op hen af te komen die je de 
goden, zo ze mochten bestaan, niet zou toewensen. 
Binnen onze samenleving is men tot de overtuiging gekomen dat men de artsen niet 
alleen de zorg voor het behoeden en instandhouden van het leven moet toebedelen, 
maar ook de zorg voor een zachte of humane dood. En daar de arts ten alle tijden zijn 
verantwoordelijkheid over het eigen handelen dient te behouden om daar zonodig op 
aangesproken te worden en verantwoording over af te leggen, valt hem ook de twijfel-
achtige eer ten deel het Salomonsoordeel uit te spreken over subjectief ondragelijk lijden 
van de hulpvrager, diens langdurige en herhaalde wens tot sterven, de al dan niet te ver-
wachten verbeteringen in diens omstandigheden, de al dan niet nog mogelijke 
therapieën en behandelingen, de nog aanwezige draagkracht om deze behandelingen 
nog te ondergaan, het compos mentis zijn van de hulpvrager, de eventuele schade die 
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berokkend kan worden aan derden door de dood van de hulpvrager; kortom een 
onmogelijke opgave voor de arts. 
En toch is er bij deze medicus hoop of het geloof dat het misschien mogelijk is iets bij de 
hulpvrager te raken, een gemeenschappelijke basis voor begrip en erkenning te vinden, 
louter vanuit zijn medemens willen zijn. 
Hij staat voor de afschuwelijke keuze, enerzijds de ander niet te willen helpen in de 
vorm van het aanreiken van middelen voor een zachte dood en hem daardoor in zijn 
"woestijn van verschrikkingen" te laten, anderzijds, als hij hiertoe wel bereid is, knaagt 
het vreselijke besef aan hem wellicht niet al het mogelijke geïnvesteerd te hebben als 
medemens om nogmaals een poging te doen de zinloosheids- en angstgevoelens van de 
hulpvrager te helpen keren. 
"Suicide is een ramp", stelt Kuitert, en hij denkt dan aan degene die suïcide pleegt en de 
nabestaanden. 
Gevraagd worden om hulp bij zelfdoding te verlenen is een ramp voor de hulpverlener. 
De medicus die gekonfronteerd wordt met bovengenoemde hulpvraag zal in deze dool-
hof van inschattingsproblemen zo goed als zeker terugvallen op zijn levensbeschouwing 
en/of op zijn afgelegde eed van Hippokrates. 

Relatie medicus-hulpvrager 
Mogelijkheid 1: De hulpverlener stelt zich ten doel de ander te helpen en ziet dit als het 
vermogen datgene te doen waar de ander tijdelijk of blijvend niet toe in staat is of zich 
in staat acht. 
Het is evident dat de hulp-bij-zelfdoding-vrager vindt dat hij voor de uitvoering van 
zijn voornemen en de wens dit op een humane manier te doen, zich niet in staat acht 
deze middelen zelf te bemachtigen en/of juist toe te passen. 
De arts die uitgaat van een individualistisch mensbeeld zal, afgezien van de juridische en 
maatschappelijke risico's weinig morele bezwaren hebben daadwerkelijk te helpen. 
Mogelijkheid 2: De hulpverlener stelt zich ten doel de ander te helpen en ziet het als zijn 
taak invloed uit te oefenen op de denkprocessen en overwegingen van de hulpvrager. 
Hij is geneigd de vraag naar hulp-bij-zelfdoding te interpreteren als een mogelijke vraag 
om levenshulp en zich beijveren daartoe geëigende (nieuwe) wegen en perspectieven te 
zoeken. 
Als hij uitgaat van een personalistisch mensbeeld zal hij uiteindelijk de (opnieuw) over-
wogen beslissing kunnen respecteren. De kans is groot dat hij met ernstige twijfels over 
eigen inzet en inzicht blijft zitten en wel of niet tot het verstrekken van middelen over zal 
gaan zonder daarbij het gevoel te hebben dat dit de enige juiste keuze was. 
Mogelijkheid 3: De hulpverlener stelt zich ten doel de ander te helpen en ziet als enige 
mogelijkheid in deze het uitoefenen van zijn macht. 
Hij kan bij het vernemen van het besluit tot zelfdoding alles in het werk stellen de hulp-
vrager hier van af te houden en daartoe dwangmaatregelen niet schuwen. Hij kan zich 
beroepen op de eed van Hippokrates en bewust of onbewust handelen vanuit zijn 
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specifieke mensbeeld. De hulpvrager moet tegen zichzelf beschermd worden en zijn 
plicht jegens de samenleving vervullen. 
De arts, als verlengstuk van die samenleving, zal wars zijn van alle ideeën omtrent het 
recht op zelfbeschikking van de hulpvrager. 
De hulprelatie kan in dit voorbeeld bestaan uit het de hulpvrager onthouden van ge-
vraagde medische deskundigheid en deze deskundigheid in dienst stellen van andere be-
langhebbenden, bijv. relaties, werkgever, de (rechts)staat. Hij zal de hulpvraag 
diagnosticeren als crisigedrag of een psychiatrische storing en de toepasselijke behan-
delingen voorstellen, desnoods met behulp van een in bewaringstelling of rechterlijke 
machtiging tot opname. 
Jan Pols schrijft in het Maandblad voor Geestelijke Volksgezondheid over de onvrij-
willige psychiatrische opname en het advies hierin van de medicus: "Wanneer de psy-
chiater deze medisch ethisch volstrekt ontoelaatbare koppeling van funkties aanvaardt 
(behandelaar en beoordeelaar) is hij geworden tot een sociale controle-ambtenaar die 
niet alleen zijn taak als behandelaar corrumpeert, maar ook zal worden geconfronteerd 
met een voortdurend mislukken van zijn beide, elkaar moreel volstrekt uitsluitende, 
taken". 

Lijden na rampen en lijden als ramp 
Tenslotte, om te illustreren wat er zou moeten en kunnen gebeuren, wil ik een voorbeeld 
aanhalen uit een rapport van een werkgroep die ontstaan is vanuit de Nederlandse Ver-
eniging voor Medische Polemologie (zie bijlage). Deze gaat in op het vraagstuk van de 
leedverzachting bij een atoomramp. Uitgaande van een humanistische mensvisie, dus 
van een integrale benadering, kunnen we de overlevende na een kernramp vergelijken 
met ieder ander mens die de afweging maakt het eigen leven te willen beëindigen. 
Nucleaire straling en fall-out kunnen de kwaliteiten van het leven ernstig aantasten en 
uitsluiten. 
Maar ook herhaalde psychiatrisch opname, ernstige (blijvende) psychische trauma's, 
verlies van mogelijkheden en perspektief in het eigen leven of het niet meer kunnen 
aanvaarden van een samenleving die op velerlei gebied tekort schiet en ontoelaatbaar 
handelt ten opzichte van het milieu, die minderheden diskrimineert, die honderdduizen-
den de kans op arbeid ontneemt, kunnen door het individu in zijn afweging en in het 
opmaken van de eigen levens-balans als rampen en catastrofes ervaren worden en de 
doorslag geven. Rampen waarvoor zijn draagkracht niet (meer) toereikend is en zijn be-
reidheid te lijden niet voldoende. 
Misschien vinden we het krankzinnig als iemand, die een kernramp niet wil overleven na 
besmet te zijn met straling, krankzinnig of niet compos mentis wordt verklaard door een 
arts. Maar is de arts in al die andere denkbare situaties de aangewezen beoordelaar van 
de uitkomst van ieders persoonlijk opgemaakte balans? 
Zo neen, dan moeten wij als samenleving de arts, ook niet opzadelen met deze vreselijke 
morele last, waarbij hij rechter moet zijn over leven of dood, terwijl hij de innerlijke 
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werkelijkheid van de hulpvrager nooit echt kan kennen! 
Laten we proberen de diskussie te starten en naar mogelijkheden te zoeken om mensen 
(die dat willen) hun autonomie in de uitvoering van hun doodsverlangen te laten. 
Zelf de mogelijkheden en de middelen kunnen bemachtigen en hanteren, ontlast mede-
mensen van de verschrikkelijke taak om onterecht behulpzaam te zijn of onterecht hulp 
te weigeren waar het om het verstrekken van humane middelen gaat. Mocht er dan 
onverhoopt iets mis gaan met de uitwerking van de euthanatica, dan kan een arts, na 
kennisname van de wilsbeschikking en non-reanimatie verklaring in een reeds gekozen 
en uitgevoerde situatie de laatste humane medische hulp bieden. 

Bijlage (Uit het rapport "Laatste hulp", Werkgroep Uiterst Medisch Handelen): 
— In Medisch Contact van 18 december 1981 vroeg Jacoba H. v. d. Burg, moeder van vijf kin-
deren, om opening van het gesprek over zelfdoding als laatste protest tegen de onmenselijkheid van 
een atoomoorlog. Bevorder zo mogelijk de openheid van het gesprek hierover door de vraag om de 
zelfdodingspil in geval van "fall out" uit de sfeer van het strafrecht te halen. Hiervoor zal druk op 
de overheid via officiële kanalen nodig zijn, stelde zij. 
— In december 1983 hebben — aldus een bericht in de Haagsche Courant — de bewoners van het 
Britse dorp Congresbury (bij Bristol) besloten om zich massaal het leven te benemen als het komt 
tot een kernaanval op Groot-Brittanië. De plaatselijke huisarts verklaarde zich bereid om zijn 
patiënten dodelijke morfinetabletten voor te schrijven om bij een kernoorlog pijnloos een einde 
aan hun leven te kunnen maken. Hij had vernomen dat sommige mensen uit angst voor radio-
aktieve straling overwogen hun kinderen dood te steken, neer te schieten of te wurgen. 
— Overigens zou men ook ruimer kunnen denken dan alleen aan nucleaire rampen door militair 
optreden of falen. Na een ramp met een kerncentrale of een opwerkingsfabriek zou zich ooit een 
situatie kunnen voordoen die als een nucleaire ramp is te beschouwen. Bovendien valt te denken aan 
B- en C-wapens, bakteriologische en chemische wapens, waarbij zich situaties kunnen voordoen 
die voor grote groepen van de bevolking een zeer ernstig lijden betekenen. 
— In Nederland bedraagt de opslag van morfine bij de 22 VIBO-magazijnen (VIBO = Volks-
gezondheid in Buitengewone Omstandigheden) totaal 40 kilogram (Verheggen 1982). Uit een 
mededeling van het toenmalige hoofd van de VIBO blijkt dat de voorziening is afgestemd op plm. 
100.000 slachtoffers. Deze slachtoffers zullen in principe niet naar ziekenhuizen worden afgevoerd, 
maar ad hoc, naar door de zorg van de burgemeester in te richten verzorgingscentra. Geneeskundig 
materiaal (waaronder morfinehydrochloride) ten behoeve van genoemde centra zal in buiten-
gewone omstandigheden ter beschikking van de betrokken bestuurlijke autoriteiten worden gesteld 
(Van Dam, 1982). 
Deze vorm van hulp lijkt illusoir in geval van een kernramp. 
De Werkgroep gaat er vanuit, dat er tussen een centrale zone waar alle leven vernietigd is en een 
perifeer gebied waar overleven ten dele mogelijk is, een omvangrijk gebied is waarin voor de daar 
nog levende mensen geen enkel uitzicht bestaat op herstel en waar alleen een onbeschrijflijk lijden 
zal bestaan. 
Van een reële mogelijkheid om in dat gebied curatieve hulp te bieden is geen sprake. 
De Werkgroep meent dat thans, nu alleen nog sprake is van atoomdreiging, de beslissing genomen 
moet worden om het lijden na een kernramp te bekorten door het beschikbaar stellen van levens-
beëindigende middelen. 
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— Op dit ogenblik lijkt dat nog een onhaalbare, resp. ongewenste situatie. 
Het is overigens een feit, dat een toenemend aantal mensen beschikt over middelen, die in staat zijn 
om het leven te beëindigen. Een aantal middelen die in Nederland alleen op recept afgeleverd 
mogen worden, zijn in het buitenland vrij verkrijgbaar. 
— Ondanks alle beschrijvingen die er gegeven worden, is het in diepste zin onmogelijk om zich een 
beeld te vormen van de situatie die zich dan voordoet. Het wegvallen van alle openbare voorzienin-
gen (geen licht, geen gas, geen betrouwbaar water, geen radio, geen tv, geen telefoon, geen vervoer, 
geen informatie) gevoegd bij een onvergelijkbare psychische ontreddering, brengt waarschijnlijk de 
mens terug tot in de kleinste kring van samenleven: het gezin, de buurt, de groep toevallig op elkaar 
aangewezen mensen. 
Ter beoordeling van de individuele gezondheidstoestand zal men slechts bij uitzondering kunnen 
rekenen op medici of verpleegkundigen. Men is zeer waarschijnlijk aangewezen op zelfhulp of 
burenhulp, ook wat de laatste essentiële vragen betreft. De verantwoordelijkheid voor hulp bij 
ondraaglijk lichamelijk of geestelijk lijden rust dan op de schouders van leken, die zich daarop 
terdege zullen moeten voorbereiden. 
Groepszelfdoding en gezinszelfdoding zullen dan een zeer reëel en menselijk antwoord vormen op 
niet te verzachten lijden op massale schaal. Onze verantwoordelijkheid voor de hulp aan hen, die 
van onze hulp afhankelijk zijn, is één van de moeilijkste opgaven waarvoor we in deze tijd gesteld 
worden. 
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Euthainage op verzoek 
Y. Smeehuyzen-Orobio de Castro 

Eind 1982 werd een Staatscommissie Euthanasie ingesteld die de taak kreeg 
advies uit te brengen over het toekomstige overheidsbeleid inzake euthanasie en 
hulp bij zelfdoding, in het bijzonder ten aanzien van wetgeving en wets-
toepassing. In toenemende mate blijkt namelijk dat euthanasie, hoewel bij de 
wet verboden, toegepast wordt. 

En terwijl de staatscommissie zich nog over deze problematiek buigt, worden de 
signalen uit de samenleving sterker dat het strafrechtelijk verbod van euthanasie ter 
discussie moet staan: 
— Eind 1984 nam de Koninklijke Maatschappij van Geneeskunde2  een standpunt in-
zake euthanasie in. Uitgangspunt: "Er zijn even respectabele motieven om euthanasie 
en hulp bij zelfdoding in principe toelaatbaar te achten als niet toelaatbaar; het past niet 
in een pluriforme, democratische samenleving één van deze beide standpunten tot norm 
te verheffen en aan andersdenkenden op te leggen'. 
— De Nationale Ziekenhuisraad2  stuurde onlangs een concept procedure-voorstel met 
betrekking tot euthanasie naar alle directies en besturen van instellingen van gezond-
heidszorg om aan te dringen op standpuntbepaling en openbaarheid. Uitgangspunt: 
"Voorop staat, dat de patiënt alléén het recht heeft te beslissen over zijn eigen leven". 
— De Vereniging voor vrijwillige euthanasie heeft een groeiend aantal leden en er zijn 
ook steeds meer mensen die een levenstestament aanvragen. 

Milder vervolgingsbeleid 
In artikel 293 van het Wetboek van Strafrecht staat dat euthanasie verboden is; het is 
duidelijk dat er een discrepantie is tussen de in de samenleving aanwezige opvattingen en 
wat er in de wet staat. 
Elk geval van euthanasie dat aangegeven wordt bij justitie moet worden gemeld aan het 
college van procureurs-generaal, dat samen met de minister van justitie het beleidsorgaan 
is van het openbaar ministerie. Hier bekijkt men of men zal vervolgen of seponeren. 
Men kan spreken van een milder vervolgingsbeleid, maar er blijft toch rechtsonzeker-
heid bestaan rond euthanasie, wat zowel voor patiënten als voor artsen bedreigend is. 
Tot aan de Hoge Raad zijn er processen gevoerd. Dit hoogste rechtscollege heeft zich 
alleen uitgesproken over de juridische merites van de zaak van een Purmerendse arts. 
Euthanasie zou men kunnen rechtvaardigen als er "naar verantwoord medisch inzicht, 
getoetst aan de medische ethiek, redelijkerwijs geen andere keus is", en men verwees de 
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zaak naar het Haagse gerechtshof. 
Dat het niet alleen de arts is die met de patiënt samen besluit dat hij op waardige wijze 
mag sterven, maar dat ook andere hulpverleners mee mogen helpen beslissen, blijkt uit 
het euthanasievonnis in Rotterdam van 20 maart 1985. Daar heeft de arts goed overleg 
gevoerd met de humanistisch raadsvrouwe; de arts werd ontslagen van rechtsvervolging. 
In politiek Den Haag is intussen het initiatief wetsontwerp Wessels-Tuinstra (D'66) tot 
wijziging van de artikelen 293 en 294 Wetboek van Strafrecht, aanhangig gemaakt. In 
het kort komt het er daarin op neer dat euthanasie niet strafbaar is als de arts zorgvuldig 
handelde, na consultatie, en alleen op nadrukkelijk verzoek van een zeer ernstig lijdende 
patiënt. 
Vermoedelijk is een meerderheid van PvdA, VVD, D'66, PPR en PSP v66r het voor-
stel, het CDA, SGP, RPF en GPV tegen. Het wetsvoorstel zou dus met een ruime meer-
derheid kunnen worden aangenomen, maar het is de vraag of het wetsontwerp spoedig 
in behandeling zal worden genomen, tegenstanders kunnen proberen de gang van zaken 
te vertragen. 
Het hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond heeft besloten dat bij het parlement 
en de regering onder de aandacht wordt gebracht, dat: 
— niet gewacht kan worden op het eindrapport van de staatscommissie euthanasie, 
— de eigen beoordeling van de kwaliteit van het leven als kriterium essentieel is voor het 

HV, 
— levensbeëindigend handelen alleen mag geschieden door een bevoegd geneeskundige, 
— het wetsvoorstel van D'66 voldoet aan de uitgangspunten van het H.V. 

Het begrip euthanasie: Er bestaan vele definities van het begrip euthanasie. In dit artikel 
wordt er onder verstaan: een opzettelijk levensverkortend handelen door een ander dan 
de betrokkene en op diens verzoek. 
Het onderwerp is euthanasie op verzoek. Hoewel dit uit bovenstaande definitie niet 
duidelijk is, gaat het in dit artikel over mensen die om euthanasie vragen, omdat zij hun 
leven door somatisch lijden als ondraaglijk ervaren en die zelf niet in staat zijn de door 
hen gewilde dood te bewerkstelligen. 

Ethische aspecten van euthanasie 
Ethiek is de wetenschap van de moraal, ethiek is steeds de systematische bezinning, 
moraal is hetgene waarover de bezinning gaat, is het geheel van waarden en normen op 
grond waarvan mensen handelen. Het heeft te maken met hoe iemand denkt over men-
selijk leven en welzijn, wat zijn levensovertuiging, zijn geloof is. Niemand is dan ook 
deskundig op het terrein van de ethiek en moraal in die zin dat er maar één "antwoord" 
zou bestaan als het om het oplossen van ethische vragen gaat. Juist omdat "het 
antwoord" of "de waarheid" bij het beantwoorden van vragen van ethische aard niet 
bestaan, mag de samenleving, de overheid, geen standpunt innemen waarbij men voor 
één bepaalde "waarheid" kiest. 
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Er moet zoveel mogelijk ruimte geschapen worden voor de individuele overtuigingen 
van mensen en de keuzes die zij op grond daarvan maken bij het oplossen van proble-
men van ethische aard, mits zij daarbij anderen niet schaden. Toch moeten er herhaal-
delijk in de samenleving beslissingen over belangrijke zaken van ethische aard worden 
genomen, er moet nu eenmaal wetgeving zijn, omdat een samenleving niet zonder "ver-
keersregels" kan. Bovendien is een samenleving voortdurend in beweging, ook de waar-
den en normen, zodat die "verkeersregels" zonodig moeten worden herzien of 
bijgesteld. De nieuwe technisch-medische mogelijkheden bijvoorbeeld hebben tot resul-
taat gehad, dat mensen veel ouder worden dan vroeger en veel langer in leven kunnen 
worden gehouden. De vraag is of wat medisch mogelijk is ook altijd wenselijk is. 
Mensen zijn mondiger geworden en eisen in toenemende mate het recht op om over hun 
eigen leven en sterven te beslissen. Dat betekent, dat de vraag om euthanasie vaker en 
duidelijker klinkt. De ethische vraag of euthanasie mag en onder welke voorwaarden, is 
niet zo eenvoudig te beantwoorden, omdat bij het antwoord mensvisie en levensovertui-
ging van mensen een rol spelen, en wij leven nu eenmaal in een pluriforme samenleving 
waar over de twee heel wezenlijke vragen waar het volgens het humanistische levensvisie 
om gaat, verschillend wordt gedacht. 

Verschillende visies 
Die vragen zijn: heeft een mens het recht om over het eigen leven te beschikken en mag 
een mens zelf uitmaken of het leven nog zin heeft? 
Vragen van levensbeschouwelijke aard die ook door de kerken aan de orde worden 
gesteld. Zo heeft de Remonstrantse Broederschap in september 1984 een conferentie 
over euthanasie gehouden, waar bleek dat euthanasie zeker niet zonder meer werd afge-
wezen, hoewel men wel vond dat men niet alleen met zichzelf, maar ook met God en 
Christus moet uitmaken wat men aan kan en wat niet. Het lot is niet zonder meer Gods 
wil. De Synode van de gereformeerde kerken heeft in overleg met de Nederlandse Her-
vormde Kerk kort geleden een brief "Euthanasie en pastoraat"4  laten verschijnen waar-
in staat: "dat de beslissing het eigen leven te (laten) beëindigen onder bepaalde voor-
waarden in het licht van het geloof niet onverantwoord behoeft te zijn". 
Ook de bisschoppen van Nederland lieten van zich horen en er verscheen in maart 1985 
een "herderlijk schrijven over lijden en sterven van zieken".5  Men beroept zich op de 
Congregatie van de Geloofsleer. "Het is niemand geoorloofd deze dodelijke handeling 
voor zichzelf of voor een ander, die aan zijn verantwoordelijkheid is toevertrouwd, te 
zoeken, ja mag er zelfs noch uitgesproken noch onuitgesproken mee instemmen. En 
geen gezag mag deze wettelijk opleggen of toestaan, want het gaat hierbij om een schen-
ding van de Goddelijke Wet, een aanslag op de waardigheid van de menselijke persoon, 
om een misdaad tegen het leven, een misdrijf tegen de mensheid". 
En ons Humanistisch Perspectief:6  
"Humanisten gaan uit van de twee-eenheid van lichaam en geest. Onze lichamelijkheid 
is geen beperking van de menselijke vrijheid maar maakt haar juist mogelijk. 
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De natuurlijkheid van de mens, de lustbeleving inbegrepen, is daarom niet iets van 
lagere orde maar is wezenlijk voor menselijke ontplooiing. Het geestelijke is niet van hogere 
orde, maar evenzeer als het lichamelijke een bijdrage aan menselijk geluk of ongeluk. 
Noch het geestelijke, noch het lichamelijke leggen het menselijk bestaan vast. Wel 
scheppen zij de ruimte waarbinnen mensen zich kunnen ontplooiien. Maar binnen de 
grenzen van het natuurlijke bestaan zijn het de mensen zèlf die uitmaken of hun leven 
zinvol wordt of niet. Daarom ligt het in de lijn van het menselijk zelfbeschikkingsrecht, 
dat mensen het recht op zelfdoding en vrijwillige euthanasie wordt toegekend". 

De vraag om euthanasie 
Als humanistisch raadsvrouw in verschillende ziekenhuizen weet ik dat mensen soms om 
euthanasie vragen, openlijk of verhuld. Niet altijd is het de (huis)arts die de vraag krijgt. 
In een ziekenhuis zullen het nogal eens verpleegkundigen zijn, zij zijn immers voor de 
patiënt, ook 's nachts, het meest nabij. Ook een maatschappelijk werkster of geestelijk 
verzorgster vangt nogal eens zo'n vraag op. Misschien omdat sommige patiënten menen 
dat juist artsen en verpleegkundigen zo op vechten voor het leven gericht zijn. 
Bij het luisteren naar de vraag om euthanasie spelen onderhuids het hanteren van eigen 
waarden en normen van hulpverleners een rol. Daarom gebeurt het nogal eens dat men 
de vraag van een patiënt om euthanasie te gemakkelijk gaat vertalen in een verzoek om 
betere levenshulp. 
Uit teksten van kerkelijke zijde valt op te maken dat men denkt, dat met goede pasto-
rale begeleiding een "echte" vraag om euthanasie nauwelijks meer zou vóórkomen. 
Ook zou goede begeleiding bij verpleging thuis nodig zijn. Maar thuis sterven is nu een-
maal voor velen niet mogelijk. Er zijn met name onder bejaarden veel alleenstaanden en 
lang niet iedereen kan of wil de zorg voor een zwaar zieke aan, ook al is er wèl een 
huisgenoot thuis. Dat er op het ogenblik meer mogelijkheden worden geschapen om, als 
het kan, mensen thuis in hun vertrouwde omgeving te laten zijn als er van "cure" geen 
sprake meer is, alleen nog van "care", is toe te juichen. 
Maar of dit alles "echte" euthanasie-vragen tot bijna nul zal beperken zoals men wel 
hoort verluiden?, ik geloof het niet. De wens kan de vader van de gedachte zijn, zo voelt 
men als hulpverlener zijn eigen machteloosheid niet zo, en wordt het aanbod "naasten-
liefde" tenminste gehonoreerd. Wat de patiënt zegt te willen mag het enige zijn wat telt. 
Betekent dit dat men ieder verzoek om euthanasie moet inwilligen? Natuurlijk niet, men 
moet uiterst zorgvuldig met zo'n signaal, zo'n vraag omgaan. 
Het is goed zich bewust te zijn van de eigen gevoelens als hulpverlener voor deze patiënt. 
Men moet proberen zo "blanco" mogelijk te staan tegenover het verzoek van de 
patiënt, zodat deze niet het gevoel krijgt dat hij de hulpverlener moet overhalen, over-
tuigen. Het is mogelijk dat een vraag om euthanasie voortkomt uit angst voor het 
onbekende dat komen gaat. Of dat het bericht van ongeneeslijk ziek zijn hem zo heeft 
geschokt dat even alle zin van het resterende leven wegvalt. 
Ook angst voor pijn, eenzaamheid, afhankelijkheid, ontluistering komt voor. Het is be- 
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langrijk om samen met de patiënt, als hij dat wil, te overwegen wat de vraag om 
euthanasie nu precies betekent, en wat voor sporen het na zou laten bij de mensen die 
eventueel met de zieke verbonden zijn als men het verzoek zou inwilligen. 
Dat is een moeilijk proces voor een mens en voor de betrokkenen om hem heen. Zelden 
staat zo'n vraag om euthanasie al meteen bij een patiënt onomstotelijk vast. Een vraag 
om euthanasie is onlosmakelijk verbonden met hoe iemand zijn bestaan ervaren heeft 
en ervaart, terugkijken met iemand die de eigen taal daarin verstaat, een eigen geestelijk 
verzorgster bijvoorbeeld, kan helpen zicht te krijgen om de zin van het (verder) leven. 
Ook anderen kunnen hierbij helpen. 
Natuurlijk vooral diegenen van wie de patiënt houdt, als die er tenminste zijn. De "dier-
baren" mogen overigens niet meebeslissen over de vraag om euthanasie. Hun gevoelens 
voor de patiënt en omgekeerd zullen zijn besluit uiteraard wel beïnvloeden, die zijn ook 
verweven met hoe hij zijn bestaan ervaart. 
Pas als zeker is dat een mens alles tot zich door heeft laten dringen van wat hij weten 
wilde, als hij heeft overwogen en tenslotte gekozen, mag men op zijn verzoek om eutha-
nasie in gaan. 

Uitvoeren van euthanasie 
Als tenslotte iemand bewust gekozen heeft voor het niet meer voortzetten van zijn leven, 
moet het mogelijk zijn hem daarbij te helpen. Dat kan zijn door het hem zelf laten in-
nemen van euthanatica of door actieve euthanasie. 
Verschillende hulpverleners zijn hierbij, zeker in een ziekenhuis, betrokken. De arts is 
hier, vooral ook juridisch gezien, de belangrijkste figuur. Hij moet de patiënt volledig 
hebben ingelicht over zijn medische situatie, hij moet technisch weten hoe hij zijn 
patiënt een goede dood kan bereiden, en hij moet herkennen dat het de patiënt ernst is 
met zijn verzoek om euthanasie. Dat dit laatste, de besluitvorming hierover, niet alleen 
de verantwoordelijkheid van de arts is, heb ik al duidelijk gemaakt. 
In een ziekenhuis moet ook zeker een verpleegkundige, die de patiënt goed kent en ver-
trouwt, meewerken rond de euthanasie, en tenslotte degene waarmee de patiënt het 
meest contact heeft gehad bij het proces van wikken en wegen. In overleg met de 
betrokkenen rondom de patiënt (als hij die heeft en als hij dat wil) moet een goede tijd 
worden vastgesteld waarop de dood mag komen. 
De K.N.M.G.7  adviseert de overlijdensverklaring naar waarheid in te vullen, men acht 
het niet juist spanningsvelden tussen wetgeving en de praktijk van de hulpverlening te 
verdoezelen. In de jurisprudentie komt voor dat er een verslag moet zijn van wat zich op 
medisch- en ander begeleidingsterrein heeft afgespeeld. Zo mogelijk is er ook een 
schriftelijke verklaring van de patiënt bijgesloten waarin hij zijn wil om te sterven ken-
baar maakt. De besluitvorming rond euthanasie dient zorgvuldig te gebeuren, maar mag 
nooit onnodig worden gerekt omdat men eigenlijk met euthanasie moeite heeft. Het is te 
hopen dat zo spoedig mogelijk de vraag om euthanasie van een patiënt menswaardig ge-
honoreerd kan worden. 
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Noten 
1 H. W. A. Hilhorst, Euthanasie in het ziekenhuis. De tijdstroom, Lochem 1983. 
2 K.N.M.G., Standpunt inzake euthanasie, Medisch Contact nr. 31 1984. 
3 Info N.Z.R., 13 december 1984. 
4 Euthanasie en pastoraat. Kerkinformatie nr. 159, maart 1985. 
5 Lijden en sterven van zieken. Secretariaat van het R.K.-kerkgenootschap. 
6 Voorontwerp Humanistisch Perspectief, H.V. 
7 K.N.M.G., Standpunt inzake euthanasie, Medisch Contact, nr. 31 blz. 996. 

Tekstschrijvers humanistiek gevraagd 

De Stichting Socrates heeft toestemming gekregen om aan de Open Universiteit een 
kursus humanistiek te geven. De kursus kan gezien worden als pendant van de bij-
zondere leerstoel aan een "gewone" universiteit. Binnen het leerstofgebied kultuur-
wetenschappen zal humanistiek volwaardig meetellen voor het diploma. Voorwaarde is 
echter dat de kursus wordt samengesteld volgens het didaktisch konsept van de Open 
Universiteit. Inhoudelijk is de Stichting Socrates (i.c. het Humanistisch Verbond) eerst-
verantwoordelijke. De stichting zal zelf de kursus moeten schrijven; daartoe is een 
globaal leerplan reeds ontwikkeld. 
Het bestuur van de Stichting Socrates wil nu graag in kontakt komen met humanisten 
die kunnen helpen bij het schrijven van de kursus. Daarbij gaat het om zowel het redi-
geren van bestaande teksten als het ontwerpen van nieuwe. Voorts moet een en ander 
goed op elkaar worden afgestemd. Het buro van de stichting kan bij dit werk enige 
ondersteuning verlenen, zij het beperkt gezien de geringe formatieruimte. 
Naar verwachting zal het ontwikkelen van deze kursus (van honderd studie-uren) ruim 
een jaar in beslag nemen. De stichting hoopt eind 1986 de kursus aan de Open Uni-
versiteit te kunnen introduceren. Belangstellenden worden verzocht kontakt op te 
nemen met het buro van de Stichting Socrates, Postbus 114, 3500 AC Utrecht (eventueel 
telefonisch: 030-318145, Bert Boelaars). 



In v'it-co )1erfilisatie: krachtmeting 
tussen technoogen en ethici 
Els van den Bosch 

In Vitro Fertilisatie (IVF) wil zeggen: bevruchting in glas. Populair wordt er ge-
sproken over reageerbuisbabies maar het gaat in feite over vereniging van het 
eitje met het sperma in platte glazen schaaltjes waar het begin van een embryo 
ontstaat. 

Veel vrouwen zijn onvruchtbaar omdat hun eileiders niet goed werken, deze zijn ver-
stopt, verkleefd of er zijn andere oorzaken. Dat betekent dat het eitje dat maandelijks 
uit de eierstok komt nooit de baarmoeder zal bereiken en ook niet bevrucht kan wor-
den. In een dergelijk geval is het mogelijk de conceptie buiten het lichaam te organi-
seren. Als de ovulatie heeft plaats gevonden worden er een of meerdere eitjes bij de 
vrouw weggehaald via een kleine operatie. In een kweekbakje worden de eitjes samen-
gebracht met het kakelverse sperma van de man en wanneer de bevruchting tot stand is 
gebracht, wat te zien is aan de deling van de cellen, wordt het eitje in de baarmoeder ge-
plaatst. 

Eén op tien 
De eerste baby die op deze manier ter wereld kwam was Louise Brown in 1978 in 
Engeland. Omdat het een moeilijk karwei is om bij de ovulatie een eitje te "vangen" 
krijgt de vrouw vooraf hormonen toegediend die er voor zorgen dat er meer eitjes vrij-
komen. Zoveel mogelijk eitjes worden gevangen en met het sperma in aanraking gebracht. 
Wanneer de bevruchting "in vitro" slaagt, worden er meestal meerdere eitjes in de baar-
moeder gebracht om de kans op een geslaagde zwangerschap te bevorderen. 
De ontwikkeling van de techniek heeft hier wederom een oplossing geboden voor een 
menselijk probleem: vele onvruchtbare vrouwen kunnen nu dank zij IVF moeder 
worden van een kind, voortgekomen uit hun eigen eicel, verwekt door hun man of 
levenspartner. 
Deskundigen nemen aan dat ongeveer een van de tien echtparen ongewild kinderloos is. 
Wanneer dit aan onvruchtbaarheid van de man te wijten is, bestaat er sinds 1945 de mo-
gelijkheid tot kunstmatige inseminatie met sperma van een andere man. Vroeger ge-
beurde dat met vers sperma, tegenwoordig kan bijna iedere vrouw, ook alleenstaand of 
lesbisch terecht bij de spermabanken waar zaad van verschillende donoren is 
ingevroren. Wanneer de vrouw onvruchtbaar blijkt kan in veel gevallen IVF hulp 
bieden. In Nederland zullen daar per jaar twee à drieduizend gegadigden voor zijn. 
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Eén kind, vijf ouders 
Tot nu toe lijkt er weinig aan de hand. Kinderwens staat hoog genoteerd en wie zou een 
paar dat al jaren wacht het ouderschap misgunnen. Maar zo simpel liggen de zaken niet. 
Want op het IVF-thema kan oneindig gevarieerd worden. Waarom zou bijvoorbeeld het 
sperma van de eigen man afkomstig moeten zijn? Misschien is hij onvruchtbaar, of dra-
gen zijn genen de erfenis van een ernstige ziekte. En waarom zou het bevruchte eitje 
weer teruggeplaatst moeten worden bij de vrouw van wie het afkomstig is? Misschien is 
zij niet in staat een zwangerschap te voldragen wegens lichamelijke afwijkingen, of zijn 
er andere inconveniënten die haar weerhouden zelf de baby te baren. In dit geval kan 
een draagmoeder uitkomst bieden. 
Wanneer een paar een kind wenst, en beiden niet in staat zijn de noodzakelijke ingre-
diënten te verschaffen, dus het eitje en het sperma, en wanneer de vrouw bovendien 
geen zwangerschap kan of wil volbrengen, is het mogelijk dat er een kind ter wereld 
komt dat vijf ouders heeft. Ten eerste zijn daar de donoren van de eicel en het sperma, 
die zijn biologische ouders zijn omdat het kind hun erfelijke eigenschappen draagt. Dan 
is er de draagmoeder die hem gebaard heeft en dan zijn er de juridische ouders die hem 
adopeerden als hun wettig kind. Dit lijkt een extreme situatie maar in enkele Amerikaanse 
staten waar het draagmoederschap inmiddels een commerciële aangelegenheid is gewor-
den is een dergelijke ingewikkelde familieconstructie geen uitzondering meer. Daar kan 
de draagmoeder de baby aan de nieuwe ouders afstaan die het dan als hun eigen kind 

. aannemen, mits die bij voorbaat in een contract is vastgesteld. In Nederland staan 
diverse wetsbepalingen een dergelijke officiële overdracht van een baby in de weg. Maar 
wie weet precies wat zich achter de schermen van de kraamkamer afspeelt? Wanneer 
iemand bij de burgerlijke stand een baby komt aangeven, is er geen ambtenaar die komt 
kontroleren of het kind wel op de ouders lijkt en of de moeder in het kraambed ligt. 

Technische mogelijkheden groot 
Vrij probleemloos is de situatie wanneer een (echt-)paar via IVF een kind krijgt, geboren 
uit hun eigen eicel en zaad en gebaard door de vrouw van het paar. Maar zodra er 
sprake is van een eidonor, een zaaddonor en/of een draagmoeder wordt het voer voor 
juristen. En niet te vergeten voor de ethici, die de wettelijke status van deze kinderen 
van een morele onderbouw zullen moeten voorzien. Op dit moment is de discussie over 
deze zaken in volle gang. In Nederland bestudeert een commissie van de Gezondheids-
raad de fysische, juridische, psychologische, sociale en ethische aspecten. Het lijkt een 
onderwerp waar met veel gezond verstand wel uit te komen is ware het niet dat de 
technologie een paar complicerende factoren in petto heeft. 
Omdat bij IVF het succespercentage zo laag is — de kans op een geslaagde zwanger-
schap is nu ongeveer een op acht — moet de behandeling in veel gevallen enige malen 
herhaald worden voor er resultaat bereikt wordt. Daarom worden er zoveel mogelijk 
vrijgekomen eitjes bevrucht en de niet-ingeplante worden bewaard voor een volgende 
keer. Dit gebeurt in een diepvriestank in vloeibaar stikstof van min 196 graden Celcius. 
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Nu is het niet meer nodig dat de vrouw bij iedere poging om vruchtbaar te raken de be-
lastende operatie hoeft te ondergaan. De diepvriestank, waarin de overgebleven be-
vruchte eicellen zijn opgeslagen, was in eerste instantie bedoeld als hulpmiddel om de 
zwangerschap meer kansen te geven. Maar het blijkt bij nader inzien een dood van 
Pandora te zijn. Het levend materiaal in de tank biedt ongekende mogelijkheden aan 
artsen, biologen en fysiologen. 
Ten eerste lijkt het mogelijk de beginnende embryo's vrijwel onbeperkt te kunnen be-
waren. Ook na honderd jaar zou dus een menselijke vrucht tot leven kunnen komen, 
gedragen en gebaard . . . door wie? Wellicht door de achter-achterkleindochter van de 
donoren? Het lijkt science fiction maar het is in theorie mogelijk. In Nederland zal het 
niet toegestaan zijn een embryo zo lang te bewaren. Maar hoe zal de controle uitge-
oefend moeten worden? En hoe zullen de regels zijn in China, of Afrika waar de voor-
ouderverering ook bij veel intellectuelen in hoog aanzien staat? 
Vervolgens is het mogelijk een embryo te splitsen in gelijke delen, en een deel in te 
planten in de baarmoeder, de andere te bewaren voor, bijvoorbeeld, onderzoek. Zo kan 
misschien in een zeer vroeg stadium worden geconstateerd of een verwacht kind ernstige 
afwijkingen heeft, in een dergelijk geval kan in een vroeg stadium geaborteerd worden. 
Maar óók is het mogelijk de bewaarde identieke embryo's later in te planten bij andere 
vrouwen, zodat er identieke mensen geboren worden. 
Een toekomstverwachting van dr. Edwards, de Engelse fysioloog die samen met dr. 
Steptoe de eerste reageerbuisbaby schiep is, dat het mogelijk zal zijn om met de chromo-
somen van het embryo te manipuleren. Genen die ziek erfelijk materiaal bevatten zullen 
gecorrigeerd of vervangen kunnen worden. 
Via IVF is er een grote kweekmogelijkheid van embryo's die voor allerlei doeleinden 
aangewend zouden kunnen worden. Zo wordt de vrucht gezien als een mogelijke leve-
rancier van menselijke onderdelen, van cellen die via transplantatie een ziek deel zouden 
kunnen vervangen. 

De situatie in Nederland 
De adviescommissie van de Gezondheidsraad heeft inmiddels een interim-advies uit-
gebracht waarin de techniek van IVF als methode om vruchtbaarheidsproblemen op te 
lossen als ethies aanvaardbaar erkend wordt. Verder stelt de commissie dat het be-
vruchten van eicellen in principe gericht dient te zijn op het doen ontstaan van zwanger-
schap bij de vrouw van wie ze afkomstig zijn. 
Pogingen tot doorkweken van de conceptus voorbij het implantatiestadium met het 
oogmerk een menselijk individu buiten de baarmoeder tot ontwikkeling te brengen, of 
gedeelten van een individu te doen ontstaan, wordt afgewezen. 
Onder bepaalde, goed omschreven voorwaarden mag een embryo gebruikt worden voor 
onderzoek, gericht op de ontwikkeling van de methode van IVF, of ter bevordering van 
de basale kennis, eventueel ook voor het tot stand brengen van zwangerschap bij een 
andere vrouw. Voorafgaand hiertoe dienen de "ouders" van de ei- en zaadcel hun toe- 
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stemming te hebben gegeven, de ethische commissie van de instelling waar de bevruch-
ting heeft plaats gevonden moet eveneens goedkeuring geven. 
Met bevruchte eicellen vóór het implantatiestadium: twee-tot-achtcellig mag geëxperi-
menteerd worden ter verbetering van de kweekmethode ten behoeve van de IVF-tech-
niek, ter verbetering van onvruchtbaarheids- en genetische diagnostiek, verder voor cel-
biologisch en ander fundamenteel onderzoek. De commissie benadrukt dat het hier gaat 
om bevruchte eicellen van nog geen twee weken oud, "een stadium waarin nog slechts 
een klein aantal ongediferentieerde cellen aanwezig is, en waarin van een embryo in 
gynaecologische zin en van aanwezigheid van organen nog geen sprake is." Een ver-
gelijking met foetussen die na abortussen ter beschikking komen wordt bij voorbaat 
ontkracht. Daar heeft men te maken met hersenstamreflexen en reeds functionerende 
organen van niet meer levende foetussen. Dat is een heel andere zaak, zo wordt uit-
drukkelijk gemeld, waarvoor andere ethische maatstaven aangelegd moeten worden. 
(Onlangs heeft een andere adviescommissie van de Gezondheidsraad zich uitgesproken 
over foetussen die bij een zwangerschap van 24 weken of minder door een miskraam of 
abortus zijn vrijgekomen. Deze vruchten — omschreven als zwangerschapsprodukten 
— mogen onder bepaalde voorwaarden gebruikt worden voor medisch-wetenschappe-
lijk onderzoek.) 

Ethische dilemma's 
Wat aanvankelijk een ingenieuze remedie leek tegen een disfunctie van het vrouwelijk 
voortplantingssysteem blijkt een begin te zijn van nieuwe ontwikkelingen in het mense-
lijk bestaan die tot nu toe uitsluitend in de fantasie bestonden. Vertegenwoordigers van 
vele disciplines buigen zich over het onderwerp en hollen hijgend de IVF-express 
achterna. In Nederland wordt er tot nu toe vooral gekrakeeld om vragen als: welke 
ziekenhuizen en artsen mogen het toepassen? Wie betaalt het? Wordt het in het zieken-
fondspakket opgenomen? Moeten de paren (langdurig) gehuwd zijn? Tegelijkertijd 
worden er in laboratoria over de gehele wereld proefnemingen gedaan op het gebied van 
IVF. Elk zichzelf respecterend ziekenhuis probeert IVF als mogelijkheid aan te bieden. 
Commerciële klinieken zien winst in de kinderwens van mannen en vrouwen. Bemidde-
lingsburo's bieden draagmoeders aan, een kind, al of niet op basis van eigen genen, kost 
in de VS tien- tot vijftigduizend dollar. 
Terwijl een deel van de mensheid zich net moreel verzoend heeft met geboortebeperking 
door anticonceptie en abortus wordt er een volgende uitspraak verlangd over het recht 
op kinderen. Miljarden worden geïnvesteerd om de overbevolking van de aarde wat in te 
dammen. Vele kinderen sterven de hongerdood. Evenzovele zijn niet gewenst en zwer-
ven rond in grote steden, verpauperen in een kansloos bestaan. Tegelijkertijd 
manipuleren duizenden specialisten de natuur om via kostbare methoden in laboratoria 
dat ene zo fel begeerde kind tot leven te wekken. 
Ook hier is het zoals meestal ondoenlijk om een micro-geval aan een macrogegeven te 
toetsen. Wie zal een paar, dat al meer dan tien jaar hoopt op een kind van eigen vlees en 
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bloed verwijten van IVF gebruik te maken? Hoe zwaar mag kinderwens wegen bij de 
alleenstaande, bij twee vrouwen, twee mannen? Wie zal wáár de grens trekken? 
De ethische optiek zal de basis moeten vormen van de antwoorden op vragen zoals: 
Heeft een kind recht op zijn biologische ouders? Wie heeft wel en wie niet recht op een 
kind? Van wie is de bevruchte eicel? Wat is de status van deze cel? In welk stadium is het 
een menselijk wezen? Hoe lang mag een embryo bewaard blijven? Voor welke experi-
menten mogen de ongebruikte embryo's gebruikt worden? Mag er genetische 
manipulatie verricht worden op de vrucht in vitro? 

"Op zoek naar de wortels" 
IVF en de gevolgen zullen een van de zwaarste kluiven vormen voor de ethici. De vragen 
hangen voor een deel nauw samen met de vragen over leven en dood: wat is leven? 
Wanneer mag je leven verwekken, manipuleren? Bovendien — en niet in het minst —
zal IVF een katalysator zijn voor heroriëntering van het mensbeeld. Oude waarden als 
erfelijke banden, familietraditie, ouderliefde, kinderzegen zullen wellicht andere be-
tekenissen krijgen. 
In discussies over het onderwerp wordt dikwijls sterk de nadruk gelegd op de oer-
behoefte van de mens om zijn afkomst te kennen, om te weten wie de mensen zijn die 
hem hebben geconcipieerd. De uitdrukking "op zoek naar de wortels" is tegenwoordig 
niet van de lucht. Heel veel mensen die geadopteerd zijn en/of hun vader of moeder 
nooit gekend hebben gaan op zoek naar hun biologische ouders. Je kan je afvragen of 
dit traceren van de verwekkers werkelijk een oerbehoefte is die voor elk menselijk wezen 
geldt, of dat het een verworvenheid is, aangeleerd door socialisatie in het familiale tijd-
perk. Misschien moeten we er rekening mee houden dat in een verre toekomst een 
familieband nauwelijks meer betekenis heeft en de mens het wortelloos moet doen met 
datgene wat hij hier en ná in zijn pakketje heeft, ongeacht van wie. 
't Zijn niet alleen de nieuwe geboortetechnieken die ons van onze voorouders vervreem-
den. Al ruim een eeuw sinds de industrialisatie zijn we bezig de grootouders van het erf 
te verwijderen, familiebanden losser te maken door elders werk en woningen te zoeken. En 
sinds de laatste decennia verlaten we onze huwelijkspartners en gaan nieuwe relaties en 
gezinsverbanden aan, waardoor de betekenis van de bloedbanden ook steeds diffuser 
wordt. Vroeger kon je leunen op God, en toen we die mogelijkheid hadden afgeschaft 
bleven er toch nog je ouders, je voorgeslacht over. Misschien worden onze kleinkinde-
ren de ware humanisten omdat zij zich op niets en niemand meer zullen beroepen dan 
op zichzelf. En aldus, zonder uitwijk- en afschuifmogelijkheden, hun eigen lot zullen 
moeten bepalen. 
Zelfbestemming van de mens, een humanistisch ideaal, is meer dan ooit mogelijk. De 
mens zal steeds meer gedwongen worden om ja of nee te zeggen en ook als hij nee zegt 
maakt hij een keuze die gevolgen zal hebben. En omdat de mens nu eenmaal een mens 
is, zal hij er naar streven deze keuzes van een morele onderbouw te voorzien, gebaseerd 
op ethiese maatstaven. Uiteindelijk zal blijken hoe de verhouding is tussen de macht van 
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deze ethiese overwegingen en de voortdaverende, onvoorstelbare, niets-ontziende macht 
van de technologie. Nu zal de grote krachtmeting plaats moeten vinden tussen de ethici 
en de technologen. Toen het buskruit werd uitgevonden was er niemand die Starwars in 
gedachten kreeg. Maar nu zullen we een vergelijking moeten maken tussen een reageer-
buisbaby en de geest in de fles. En met die gedachte onze beslissingen nemen, in de hoop 
dat de geest in de fles te bedwingen is. 

Ethische dilemma's rondom AIDS 
Rob Tielman 

AIDS is volgens fundamentalistische christenen in de Verenigde Staten een 'god-
delijke' straf voor seksuele zonden. Volgens de sensatiepers zou het een homo-
ziekte zijn. In veel landen dreigen AIDS-patiënten als melaatsen behandeld te 
worden en homoseksuelen als zondebokken wederom het slachtoffer van maat-
schappelijke hysterie te worden. Is AIDS een hedendaagse variant van de 
middeleeuwse pest en lijkt de geschiedenis zich weer eens meedogenloos te her-
halen? In dit artikel wordt een humanistische visie op AIDS gegeven. 

AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) is een door het zogenaamde 
LAV/HTL VIII-virus door middel van bloed-op-bloed- of sperma-op-bloed-kontakten 
overdraagbare ziekte die na infektie in ongeveer vijf procent van de gevallen tot ont-
wikkeling van de ziekte leidt. AIDS tast het immuniteitssysteem van de mens aan, waar-
door een AIDS-patiënt niet langer weerbaar is tegen alle mogelijke infekties. De meest 
bekende zijn de longontsteking PCP en een vorm van huidkanker, het Karposi 
Sarcoom. Voorjaar 1985 bedraagt het aantal AIDS-patienten in de Verenigde Staten 
ongeveer 10.000 en in Nederland 50 personen, waarvan bijna de helft inmiddels is over-
leden. Omdat de incubatieperiode tot enkele jaren kan oplopen en het verloop van de 
ziekte door de grote verscheidenheid aan infekties heel verschillend kan zijn, is nog niet 
precies duidelijk hoe groot de kans op overleven is maar men heeft de indruk dat de 
meeste AIDS-patiënten er dood aan gaan. 
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Centraal Afrika en Haïti 
Omdat de eerste mensen bij wie de ziekte ontdekt is Amerikaanse homoseksuele man-
nen waren, is dat het beeld van de ziekte in hoge mate gaan beïnvloeden terwijl deze 
virus-infektie op zichzelf niets met homoseksualiteit uitstaande heeft. Pas later is ge-
bleken dat de ziekte al geruime tijd op grote schaal voorkomt onder (heteroseksuele) 
mannen en vrouwen, ouderen en jongeren in Centraal Afrika en Haïti. Door de 
gebrekkige gezondheidszorg aldaar was de ziekte echter niet eerder opgemerkt omdat 
men niet de instorting van het immuniteitssysteem zag, maar de infekties waaraan men 
dood ging. De ziekte is via commerciële bloedtransfusiediensten van Centraal Afrika en 
Haïti naar de Verenigde Staten gebracht. De reden dat de meeste slachtoffers in de Ver-
enigde Staten homoseksuelen, intraveneuze drugsgebruikers, hemofilie-patiënten en 
Haitianen zijn, komt omdat zij één ding, gemeenschappelijk hebben: bloed-op-bloed-
of sperma-op-bloed-kontakten. 
De reden dat heteroseksuelen in Centraal Afrika en Haïti wel tot de risicodragende 
groepen behoren en in de Verenigde Staten en in Nederland niet, is gelegen in het feit dat 
anaal seksueel verkeer in de eerstgenoemde gebieden gebruikelijk is tussen hetero-
seksuelen. Dat verklaart ook waarom homoseksuele vrouwen tot nu toe buiten schot 
zijn gebleven. Inmiddels is er een zogenaamde antistoffen-test ontwikkeld waarmee kan 
worden aangetoond of men met het virus in aanraking is geweest. Als dat zo is dan 
betekent dat nog niet dat men de ziekte krijgt: in 95% van de gevallen wordt men niet 
ziek. Het betekent ook niet dat men als drager van het virus besmettelijk voor anderen 
is. Heeft men de ziekte eenmaal, dan is de omgeving voor de AIDS-patiënt door het 
ingestorte immuniteitssysteem een veel groter gevaar dan omgekeerd: het virus komt je 
niet zo maar aanvliegen. 
In Nederland is vanaf het begin geheel anders op de ziekte gereageerd dan in de Ver-
enigde Staten. Daar heeft men de ziekte eerst afgedaan als een 'homoziekte', een "ver-
diende" straf van hogerhand waarvoor rechtschapen christenen niet bang hoefden te 
zijn. Toen bleek dat ook hetero's de ziekte konden krijgen ontstond een massale 
hysterie die de toch al achtergestelde positie van homoseksuelen ernstig deed ver-
slechteren. Anders dan in de Verenigde Staten is in Nederland vanaf het begin op ver-
standige wijze gereageerd door overheid, gezondheidszorg en homobeweging die in 
goed gezamenlijk overleg een gecot5rdineerd beleid hebben ontwikkeld gericht op onder-
zoek, preventie en hulpverlening. Op zakelijke en niet moraliserende wijze worden 
risikogroepen gewezen op mogelijke vormen van risikodragend gedrag zoals anaal 
seksueel verkeer, gemeenschappelijk gebruik van naalden en dergelijke. Hoewel af en 
toe buitenlandse invloeden de weloverwogen Nederlandse strategie dreigen te beïnvloe-
den kan men over het algemeen toch zeggen dat in Nederland op redelijk verantwoorde 
wijze met het AIDS-vraagstuk wordt omgegaan. 

Ethische aspecten 
Vanuit humanistisch oogpunt staat het menselijk zelfbeschikkingsrecht centraal. Dat 
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houdt in dat mensen de vrijheid en de verantwoordelijkheid hebben hun leven zo in te 
richten als zij zelf willen zolang zij daarbij het zelfbeschikkingsrecht van anderen niet 
aantasten. Wil men in vrijheid en verantwoordelijkheid keuzes kunnen maken dan zal 
men goed ingelicht moeten zijn over de mogelijke onbedoelde gevolgen van het eigen 
gedrag en dat van anderen. Inzake AIDS valt het op hoe slecht in de meeste landen aan 
die voorlichting wordt gewerkt. Vrijwel overal wordt niet de nadruk gelegd op het geven 
van verantwoorde informatie, maar op het verspreiden van wilde paniek-zaaiende ge-
ruchten die een minderheid veroordelend karakter hebben. Daardoor wordt de aan-
dacht afgeleid van wat er werkelijk aan de hand is. Zo weten de meeste mensen niet 
welke wezenlijke rol de commerciële bloedtransfusiediensten hebben gespeeld bij de 
internationalisering van de ziekte, maar wordt meestal wel op zedenmeesterende wijze 
het zelfbeschikkingsrecht van homoseksuelen aangetast. Het feitelijk gevolg van een 
moraliserende benadering is meestal dat men verder af komt van het beoogde doel 
omdat de risikogroepen zich niet tijdig tot de gezondheidszorg wenden. 
Kenmerkend voor de humanistische ethiek is dat niet alleen gekeken wordt naar de be-
doelingen achter iemands gedrag maar ook naar de feitelijke gevolgen. Dat heeft twee 
belangrijke gevolgen. In de eerste plaats worden risikodragende groepen niet minder 
verantwoordelijk door zich onwetend te houden, en in de tweede plaats is het geen goed 
beleid als de gevolgen ervan averechts zijn. Dat betekent dat iedereen zoveel mogelijk 
bloed-op-bloed- of sperma-op-bloed-kontakten zou dienen te vermijden, en dat het 
sluiten van bijvoorbeeld homoseksuele ontmoetingsgelegenheden alleen maar het ver-
plaatsen van het probleem is. De nadruk dient niet zozeer te liggen op het verbieden, 
maar op het informeren en op het ontwikkelen van gedragsalternatieven. 

AIDS als uitdaging 
Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om te weten dat in de Amerikaanse homoseksuele sub-
kultuur het anale seksuele verkeer geldt als de beste vorm van seksualiteit terwijl dat in 
de Nederlandse homoseksuele subkultuur niet het geval is. Door nu andere vormen van 
homoseksueel kontakt een betere status te geven kan men bevorderen dat de groeps-
norm minder risikodragende kontakten van mensen gaat verlangen. Ook dat past in een 
humanistische benadering: mensen moeten niet zozeer door hun omgeving in een be-
paalde richting gedwongen worden, maar juist gestimuleerd worden om hun eigen 
keuzes te maken. De Nederlandse samenleving kent door haar grotere tolerantie ten 
aanzien van homoseksualiteit ook veel minder dan Amerika een druk tot getto-vorming 
en de daarbij behorende gedragsregels. Als Amerika dus al ergens voor gestraft wordt 
dan is het niet zozeer voor datgene wat homoseksuelen hebben gedaan maar voor het 
maatschappelijk isolement waarin men homo's heeft geplaatst. 
Een soortgelijke redenering kan men volgen met betrekking tot de tweede risiko-
dragende groep, die van de intra-veneuze drugsgebruikers. Ook in dat opzicht volgt de 
Nederlandse overheid een ander beleid dan de Amerikaanse. Ook hier ligt meer de nadruk 
op hulpverlening dan op verbieden en vervolgen met het daarbij behorende gevolg van de 
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maatschappelijke isolatie. Door betere hulpverlening kan het gemeenschappelijk naald-
gebruik worden tegengegaan, en kan beter in de gaten worden gehouden hoe de gezond-
heid van de drugsgebruikers zich ontwikkelt. Dat is met name van belang voor de zoge-
naamde heroine-prostitutie, omdat daardoor bredere groepen aan infektie bloot gesteld 
kunnen worden. 
Met betrekking tot de hemofilie-patiënten en de bloedtransfusie dient een einde te wor-
den gemaakt aan commerciële 'bloedwinning' in risikogebieden zoals centraal-Afrika en 
Haïti en onder drugsgebruikers zoals door vooral Amerikaanse bloedbanken nogal eens 
is gebeurd. Aangezien de aandacht rond AIDS ten onrechte eenzijdig op homoseksue-
len is komen te liggen, dient het internationale 'bloedstromen-circuit' aan een nauw-
keurige analyse onderworpen te worden. Een bijkomend probleem wordt gevormd 
door de antistoffen-tests. Ten onrechte is in veel media de indruk gewekt dat iedereen 
die antistoffen heeft ook de ziekte zou krijgen of er een drager van zou zijn. Dat heeft in 
een aantal landen ertoe geleid dat dragers van antistoffen als melaatsen behandeld drei-
gen te gaan worden. Dat leidt er weer toe dat de bereidheid om zich te laten testen 
vanzelfsprekend zeer gering is. Veel beter is het daarom om mensen de gelegenheid te 
bieden om, indien zij dat wensen, zich op volstrekt anonieme wijze te laten testen en 
daarbij de nodige begeleiding ter beschikking te stellen, zodat het verdere verloop in de 
gaten gehouden kan worden. 
Het is niet voor het eerst in de geschiedenis dat ziekte wordt aangegrepen om meer 
slachtoffers te maken dan nodig is door zedenmeesterij en vervolging. Het is onder 
andere aan humanisten om te laten zien dat er meer doeltreffende en menswaardige ma-
nieren zijn om het menselijk zelfbeschikkingsrecht te laten zegevieren over ziekte en 
maatschappelijke onderdrukking. Laat AIDS daarom voor ons een uitdaging zijn in 
plaats van een noodlot. 



De appelboom in de hof van Haasse 
Roelie van der Hoeven-Koning 
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. . . de verborgen bron misschien en 
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hanteerbaarder te maken. Genera- 
ties schoolgaande jeugd hebben, in 
hun strijd tegen boekenlijstdwang Portrettekening door Paul Citroen, 1953 

werkend met keuzefactoren als 'zo 
 

dun mogelijk' en 'te vinden in uittrekselboeken', De verborgen bron klassiek ge-
maakt, evenals Oeroeg, maar die was in de zin hierboven zo moeilijk te ver-
werken. 
Ik heb ook een heel ander begin overwogen. Eerst Multatuli, kernachtig: "Het geloof is 
de vrijwillige cellulaire gevangenis van het verstand". 
Dan Haasse, in een stijl overlopend van waarheidsdrang: "Wat kan tragischer zijn dan 
die vrijwillige knechtschap in dienst van dat ongrijpbare, onzichtbare, imaginaire en 
toch zo huiveringwekkend reëel schijnende, reusachtige complex van stelsels en orga-
nisaties, gebruiken, wetten, voorschriften en conventies en religies, een toren van Babel, 
in laag over laag opgetrokken uit het niets door de om zingeving worstelende menselijke 
geest?" 
In plaats van de literaire entree de invalshoek van de cultuurgeschiedenis en de levensbe-
schouwing. De citaten plaatsen Multatuli en Haasse in de traditie van de zoekers, de 
worstelaars, degenen die onder de banieren van 'twijfel' en 'niet-weten' de strijd aan-
binden met de systemen en met al wie het licht hebben gezien en nu precies weten hoe de 
wereld geordend is of zou moeten zijn. 



95 

Ik had een paar paradox-puzzelstukken kunnen serveren, zodat ik in deze inleiding 
behalve Multatuli ook Menno ter Braak van stal had kunnen halen. Of, minder hemel-
bestormend, kunnen meedelen dat Hella Haasse in 1956, 1959, 1966 en 1971 in Reken-
schap gepubliceerd heeft. 
Er leiden vele wegen naar de hof van Haasse. 

Oeuvre 
Dit moet een beschouwing worden over het werk van Hella S. Haasse. Of, beter afge-
bakend, over haar in boekvorm verschenen oorspronkelijk proza: haar romans en 
essayistisch werk. Die afbakening is wel nodig. De laatst verschenen bibliografie, uit-
gegeven door BZZTÓH, 1984, vermeldt de volgende genres: poëzie, verhalend proza, 
kritisch en ander proza, toneel, vertalingen door Hella S. Haasse, bloemlezingen samen-
gesteld door Hella S. Haasse; en dan nog onder de kop 'niet-afzonderlijk verschenen 
werken': bijdragen in boeken en bijdragen in periodieken. Tweeënveertig bladzijden in-
formatie over de creatieve arbeid van deze dame, gezet met een zeer klein lettertje, want 
anders werden het er nog meer. Als krantelezer en boekhandelbezoeker was het mij 
niet ontgaan dat Hella Haasse met zekere regelmaat bleef publiceren. Maar een oeuvre 
van deze omvang . . . Toen ik eenmaal mijn schrik en verwondering te boven was, werd 
ik door grote nieuwsgierigheid bevangen. Al die jaartallen? Zou ze écht ieder jaar . . . 
Het wurgende huisvrouwschap . . . De strijd tegen virussen en bacillen waar ieder jong 
gezin doorheen moet . . . Gedonder op het terrein van echtelijke en buitenechtelijke 
relaties . . . De boekhouder in mij sleep het potlood en dokterde uit dat Haasse in de 
periode van 1945-1984, d.w.z. een periode van veertig jaar, zevenenvijftig afzonderlijk 
verschenen werken aan de Nederlandse cultuur heeft bijgedragen en daarnaast zevenen-
negentig bijdragen in boeken en periodieken. Ondanks bacillen en andere probleemver-
wekkers heeft ze kans gezien ieder jaar minstens één produkt van hoofd, hart en pen in 
de Nederlandse openbaarheid te brengen. In andere openbaarheden trouwens ook. Ik 
tref in de bibliografie gegevens aan over Fy ffrind oedd WrWg, Wald der Erwartung, Y 
ffynhonnell gudd, The scarlett city (ook als Skrlatnordece mesto oproepbaar). 
Hella Haasse heeft dus het pad naar de openbaarheid kunnen vinden. Via uitgever 
Querido. Hebben we als samenleving van onze belangstelling jegens Haasse blijk ge-
geven? Jawel. Er moet een groot Haasse-publiek bestaan. De opgaven van drukken 
wijzen dat uit. Dat Oeroeg (1948) in 1983 zijn vijfentwintigste druk beleefd heeft, is 
minder verbazingwekkend (zie boven) dan dat die kluif Het woud der verwachting tus-

sen 1949 en 1980 dertien maal opnieuw verschenen is en dat Mevrouw Bentinck vanaf 
1978 al zes maal opnieuw de markt betreden heeft. De "Commissie voor de Collectieve 
Propaganda van het Nederlandse Boek" heeft Haasse twee keer de eer aangedaan dat 
Boek te mogen propageren: in 1948 kreeg de koper tijdens de boekenweek Oeroeg ten ge-
schenke, in 1959 het essay Dat weet ik zelf niet, jonge mensen in boek en verhaal. Ook 
literaire prijzen zijn haar ten deel gevallen. In de staatsprijs der Nederlandse letteren, de 
P.C. Hooftprijs, heeft de Nederlandse samenleving in 1983 Haasses verdiensten voor de 
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Nederlandse cultuur erkend. En nu, in 1985, wordt haar namens het Humanistisch 
Verbond de Dr. J. P. van Praag-prijs toegekend vanwege haar betekenis voor de huma-
nistische beweging als geheel. 

Zoektocht 
"Haasse" heb ik vorig jaar als privéproject aangevat, omdat ik inzicht wilde hebben in 
dat gekke verschijnsel waarom ik dwars door boeken heen een band voel met personen 
die ik nooit in levenden lijve ontmoet heb. Ik ervaar sympathie geworteld in herkenning. 
Maar wat herken ik dan? 
Ik herken in Haasses werk de behoefte aan levensbeschouwing van de mensensoort 
wiens opvoeding niet bepaald geweest is door autoritaire middelen en dogmatische 
systemen. Je groeit uit Pinkeltje en puberteit; waarnemingen, ervaring, kennis nemen 
toe. Maar je beschikt niet over geloof in enig politiek, godsdienstig, filosofisch stelsel die 
jouw gestamel verbinden met de taal der Eeuwige Wijsheden. Geen prachtig pano-
ramalandschap achter je beperkte waarnemingen. Blijft over een individu in een over-
weldigende wereld. Spannend wat nu gaat gebeuren. Ogen en oren sluiten is een moge-
lijke reactie, en op een veilige vierkante meter een zandkasteel bouwen. Of avontuurlijk 
en expansief de chaotische wereld intrekken, met manipulatie als middel en materie als 
doel. Of, wederom avontuurlijk en expansief de chaotische wereld intrekken, met crea-
tieve of intellectuele gaven als middel en uitdrukking of inzicht als doel. 

Denkkracht 
Tot dat leger van zoekers behoort Hella Haasse. Haar uitrusting: levenslust, waar-
nemingsdrift, creatieve mogelijkheden (tekenen, toneel, taal), intelligentie en behoefte 
aan bezinning. Bij dat bezinnen haalt ze haar materiaal behalve uit het leven rondom uit 
de Europese geschiedenis en literatuur. 
Voor haar blijken "gesprekken met de onzen en met de vorigen" (Ter Braaks aan-
duiding voor een dergelijke activiteit) het meest probate middel om te voorzien in haar 
behoefte aan groei van bewustzijn. Ze schrijft, leest, studeert vanuit eigen behoefte, wat 
niet alleen resulteert in verbeeldingen op het literaire vlak, maar ook in allerlei creaties 
en registraties die met de term 'essayistiek' niet volledig aangeduid worden. 
Zo'n creatie is Zelfportret als legkaart (1954). In deze poging tot persoonlijke plaats-
bepaling wisselen registratie van dagelijkse feiten, biografische gegevens, zoeken naar 
een levensbeschouwing elkaar af. Het registreren heeft helder, gemakkelijk verteerbaar 
proza opgeleverd, het doorgronden plaatst de lezer in seculier domineesland. Voor 
geestelijke zaken moeten woorden gevonden worden en wie behept is met een behoefte 
aan trefzekere benoeming, zal het niet gemakkelijk vallen zinnenstrelend proza af te 
leveren. Het zoekende is waarneembaar in de stijl van onderscheidingen, opsomming 
van net-niet-synoniemen en streepjes-behoefte, waarvan deze zin een voorbeeld is. Niet 
altijd esthetisch genot dus, wel steeds sympathiek en waardevol proza op grond van de 
inhoud. 
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Een paar citaten: 
"Zelfopvoeding, die strijd om de hygiëne en de zelfstandigheid van het denken, is de 
eerste en grootste sociale verplichting. Er bestaan daarbij geen andere hulpmiddelen dan 
de eigen uiterlijke en innerlijke werkelijkheid, die chaos van ervaringen, waarnemingen, 
indrukken". 
"Het voortdurend beseffen van de verwarring, en van de noodzaak te vragen, zich altijd 
weer rekenschap te geven van de stand van zaken: een kwelling, een knagend gevoel van 
onlust dat ik wel met mij mee moet dragen of ik wil of niet". 

Grenzen aan het denken 
Ik denk dat velen die zich humanist noemen, deze centrale geestelijke bedrijvigheid of 
gedrevenheid herkennen. Daarnaast confronteert Haasse ons met specifieke standpun-
ten en visies, waarbij zij kruispunten waarop scheiding der (humanistische) geesten 
plaats vindt, al gepasseerd is. Zo'n kruispunt is bijvoorbeeld het spanningsveld tussen 
vrijblijvendheid en stellingname, wanneer de vrijheidslievendheid in de clinch moet met 
andere waarden. Het geweten wijst de een naar links, de ander naar rechts, de derde ziet 
een andere vaste richting voor zich, de vierde kan niet kiezen. Ten aanzien van stelling 
nemen noteert Haasse in Persoonsbewijs (1967, als ego-document een vervolg en aan-
vulling op Zelfportret als legkaart) als "schaduwzijde" (háár typering) van haar opvoe-
ding: "een neiging tot te grote objectiviteit, tot relativeren, waardoor het bepalen van 
een keuze bemoeilijkt wordt. Men is in staat zich in mensen en gedachtengangen te ver-
plaatsen waarmee men zich toch ook weer niet volledig zou willen vereenzelvigen, en ge-
wend van alle dingen zo veel mogelijk kanten te zien; men heeft vaak de indruk, dat de 
meeste zogenaamde tegenstellingen in wezen verschillende verschijningsvormen van niet 
zo erg uiteenlopende, of zelfs van dezelfde zaken zijn. Deze instelling maakt iemand tot 
buitenstaander. Ik heb mij nooit helemaal kunnen identificeren met een groep, een be-
ginsel, omdat ik de argumenten en zienswijzen van de tegenpartij(en) óók wel kon 
volgen". 

Ook de volgende denkwegen, alle geformuleerd in Zelfportret als legkaart, worden niet 
algemeen door humanisten ingeslagen: 
— "Dit inzicht overheerst: de noodzakelijke taak van afbreken, ontluisteren, aan de kaak 
stellen, om der wille van de waarheid, is vervuld. Er is op die weg geen verdergaan 
mogelijk zonder dat onherstelbare schade wordt berokkend aan de meest wezenlijke 
vitale kracht van de menselijke geest." 
En even verder: 
— "Van nu af aan geldt het voor de mens te zijn: gelovig, zij het ook zonder 'God'. 
Want geloven is die neiging tot constructie, die energie van geest en hart, die nooit eindi-
gende bereidheid tot bewust leven, die drang uit de overstelpende veelheid en ver- 
scheidenheid een éénheid, uit kracht en tegenkracht een evenwicht te scheppen. ( 	 
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In het artikel Over toekomstliteratuur in Rekenschap, december 1959, plaatst Haasse 
haar levensbeschouwing in een cultuurhistorisch kader. Ze ziet in haar tijd een wezen-
lijke verandering, waarvan de invloed gelijkwaardig is aan het doordringen van het 
besef van het onderbewuste, gevolg van inzicht en arbeid van Freud. Zij schetst een 
nieuw geestelijk klimaat, tegengesteld aan de wijze waarop de vooruitstrevende mens 
van renaissance en verlichting zijn tijd en mogelijkheden beleefde, namelijk overtuigd 
van de mogelijkheid tot evolutie naar een betere wereld, dank zij vernuft en rede en fun-
damentele menselijke goedheid. 
De negentiende-eeuwer kon geloven in de heilzame ontwikkeling van de techniek in 
dienst van de mensheid, een intellectueel en moreel optimisme. Nu: groeiend inzicht dat 
de zuiver rationele interpretatie van leven en wereld niet geldig is, tendens om 's mensen 
macht tot absolute zelfbeschikking en tot beheersing van wat hem omringt, in twijfel te 
trekken; een groeiend besef van de relativiteit van het menselijke ten opzichte van het 
buiten-menselijke. "De functie van de mens, de betekenis van het "humane" zijn 
opnieuw open vragen. De mens weet niet meer wie en wat hij is, hij begint in toe-
nemende mate te beseffen dat hij deel uitmaakt van een heelal vol raadselen." 

Vitaliteit 
Voor mij is Haasse met de levensinstelling waarvan zij in haar werk blijk geeft, exponent 
van de humanistische stroming in Nederland. Ze beschouwt het verstand als belangrijk 
middel tot menselijke ontplooiing, een vermogen dat, gevoed en van bewegingsvrijheid 
voorzien, bijdraagt aan geestelijke gezondheid en weerbaarheid, maar ze beschouwt het 
niet als alleenzaligmakend instrument. De citaten hierboven en ander materiaal houden 
meer in dan de erkenning van de grenzen van het denken. Ze getuigen van het geloof dat 
'er meer is tussen hemel en aarde dan waarvan wij met ons verstand droomden'. 
Raadsels worden niet als onbeheersbaar uit haar werkelijkheidsbeleving verwijderd. 
Tevens formuleert Haasse dat een zuiver rationele instelling de menselijke mogelijk-
heden amputeert. Andersgeaarde krachten zijn medebepalend. Een van de moge-
lijkheden, die uit een andere bron, ander deel van het organisme voortkomt, is vitaliteit. 

Het eenzijdig gebruik van het verstand kan behalve tot verwondering ook leiden tot ont-
moedigend begrip en koel cynisme. "In het bewustzijn van zoveel onmacht, onrecht, 
ellende in de wereld kan/mag ik niet gelukkig zijn", is een conclusie die mensen met 
moreel besef kunnen trekken. Etty Hillesum is voor mij degene die in onze taal als geen 
ander verwoord heeft dat dat niet de enige gewetensvolle houding is. Besef van het 
steeds triester wordende lot van de Joden en van de vernietiging als doel van Duitse acti-
viteiten is volop in haar geest aanwezig, maar een vitale kracht in haar bestrijdt toegeven 
aan negatief denken en behoudt het geloof in een zin en waarde van het leven. Ik denk 
dat Haasse er met het volgende citaat blijk van geeft dat zij zich van deze kracht bewust 
is. Een voordracht, in 1955 op een door de Stichting Socrates belegde culturele dag ge-
houden en opgenomen in Rekenschap van maart 1956, eindigt aldus: "De kunstenaar in 
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het "luchtledig" kan gevangen zijn in een vicieuze cirkel van zinneloosheid en doel-
loosheid; maar hij kan óók zijn: een pionier op doortocht. Waarin het beslissende ver-
schil schuilt? Misschien, letterlijk, in levenslust". De interpretatie lijkt me gewettigd dat 
Haasse hier niet alleen theoretiseert maar ook iets over zichzelf aangeeft, zodat naast 
denkkracht vitaliteit als bepalende factor verschijnt. 

Leven als legkaart 
Wat voor werelden heeft Hella Haasse zelf gecreëerd? Wat voor personen verbeeld? Er 
valt in dat alleen al door zijn omvang imponerende oeuvre heel wat te ontdekken. De 
gebeurtenissen spelen zich af in Nederland, maar ook in Indië, in Frankrijk, Italië, 
Griekenland. Ze zijn gesitueerd in het heden, maar ook in het verleden: Rome in 417, 
Frankrijk in de 15de eeuw, Rome rond 1500, Parijs in de 18de eeuw. Er zijn chrono-
logisch opgebouwde verhalen en verhalen waarin de gebeurtenissen fragmentarisch ge-
presenteerd worden, met veel verspringend perspectief, met behulp van levensbeschrij-
vingen, brieven en dergelijke. Ik wil een indruk geven van dit oeuvre, niet met behulp 
van een chronologische opsomming en korte beschrijving, maar op grond van een 
subjectieve ordening, namelijk aan de hand van verschijnselen die mij karakteristiek 
voorkomen. 
Ondanks de beschrijving van het leven als eenzaam avontuur, in ieder boek te vinden, 
houd ik bij Haasse, in tegenstelling tot bijvoorbeeld bij Hermans, nooit de indruk over 
dat het leven wordt geformuleerd als last. Haasse schrijft niet vanuit rancune of cynis-
me. Zij schrijft vanuit het geloof dat in Zelfportret als legkaart aangeduid wordt als 
vrucht van haar zelfbeschouwing: "Ik heb getracht uit de chaos van grillig gevormde 
stukjes een samenhangend beeld bijeen te zoeken, maar mijn arbeid heeft geen ander 
resultaat opgeleverd dan dit inzicht: de legkaart is incompleet en, hoe dan ook, altijd 
alleen maar een fragment van een onvoorstelbaar veel groter geheel." Haasse wordt zo 
geïntrigeerd door het beeld van ieder persoonlijk mensenleven (losse fragmenten) tegen 
de historische achtergrond (door individuen nooit volledig te overzien) met dáár weer 
achter het onkenbare metafysische patroon, dat de literaire vormgeving van boeken als 
De scharlaken stad en De ingewijden daardoor bepaald is: geen voortgaande beschrij-
ving van gebeurtenissen, maar portretten van mensen wier levens, soms zonder dat zij 
dat zelf in de gaten hebben, door elkaar worden bepaald of minstens langs elkaar schu-
ren. Ieder individu neemt slechts losse tekens waar, maar zo nu en dan, op onvoor-
spelbare momenten, valt er plotseling een schakel tussen en is een iets groter verband 
zichtbaar. 
"Zoals in de aarde de geologische tijdperken vertegenwoordigd zijn, meestal niet orde- 
lijk in laag boven laag op chronologische volgorde, maar door breuken en verschui- 
vingen schots en scheef, oudere onder jongere lagen heengeperst of zig-zag door elkaar 
heengestoten, of in een bizarre afwisseling van horizontale en vertikale formaties, zo 
schijnt de mensheid verdeeld in lagen-van-bewustwording, die volstrekt niet gedekt 
behoeven te worden door andere collectieve, geografische, ethnologische of maat- 
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schappelijke kenmerken. Ieder bewustzijnsniveau heeft zijn eigen symbolen en uitings-
vormen. Het overgaan van één laag naar een andere impliceert een afstoten van het 
overwonnene, een assimileren van wat tot nog toe buiten de mogelijkheid tot be-
grijpen lag. Een dergelijke overgang is beslissend en brengt een totale verandering in 
zienswijze van het individu mee." (Uit: Een variatie op het thema "De kunstenaar in 
het luchtledige", in Rekenschap, maart 1956). 

Verschuivende visies 
Oeroeg (1948) begint met de zin: "Oeroeg was mijn vriend", uitdrukking van een in-
tieme relatie van broederschap en gelijkheid tussen een Nederlandse en een Javaanse 
jongen, vóór de jaren des onderscheids. Het eindigt: "Het is overbodig toe te geven dat 
ik hem niet begreep. Ik kende hem, zoals ik Telaga Hideung kende — een spiegelende 
oppervlakte. De diepte peilde ik nooit. Is het te laat? Ben ik voorgoed een vreemde in 
het land van mijn geboorte, op de grond, waarvan ik niet verplant wil zijn? De tijd zal 
het leren." Er is besef ontstaan van de vreemdheid van het andere ras. Er is ook de ver-
vreemding, het van elkaar wegdrijven, door krachten vanuit verleden en actualiteit. 
Oeroeg vereenzelvigt zich met de nationalisten, de ikfiguur krijgt de traditie van het 
koloniale systeem als schuld op de schouders geschoven en voelt zich weggeduwd. 
Ook in De verborgen bron (1950) is bij de visie op mensen sprake van verschuivende 
lagen en van besef en verwerking daarvan. De hoofdpersoon Jurjen, zijn vrouw Rina en 
schoonmoeder Elin worden keurig schematisch geïntroduceerd: romantisch tegenover 
rationeel. Jurjen en Elin zijn gedrevenen, figuren die weten dat er meer is dan het hier 
waarneembare, die een openbaring zoeken, verschuiving van eigen grenzen. Rina wordt 
afgeschilderd als vormelijk, nuchter, uiterst rationeel, levend in koele harmonie met 
zichzelf en de wereld. Als gevolg van schokkende feiten gaat Jurjen zijn ideaal Elin zien 
eerst als onverantwoordelijk en egoïstisch, later zelfs als geestelijk ziek. Ook zijn vrouw 
Rina wordt in zijn interpretatie een heel ander mens. "Haar zwijgen moet vaak weer-
loosheid, haar zelfbeheersing zwakte betekend hebben." 
Ook Giovanni Borgia, hoofdpersoon in De scharlaken stad (1952), krijgt te maken met 
een geestelijke aardverschuiving. Hij weet niet wie zijn vader en moeder zijn. In ieder 
geval is hij een bastaard van de Borgia's, een in Rome weinig geliefd geslacht, maar on-
duidelijk is: van paus Allessandro of diens zoon kardinaal Cesare. Is de moeder Lucre-
tia? Dan is hij in ieder geval een produkt van bloedschande: broer-zus of vader-dochter. 
Hij kan het niet vinden in dit leven, is als dood, leeft pas op als hij feiten of veronder-
stellingen in verband met zijn afkomst hoort. Nadat het gruwelijk geweld van de sacco 
di Roma, de plundering en verwoesting door Spaanse soldaten, ook over hem is heen-
gegaan, duikt hij als een der overlevenden op, lichamelijk geschonden, en krijgt een 
plaats bij de Farnese-kardinaal. Hier hoort hij: hij zou een Farnese zijn. 

Inwijding in leven 
De laatste roman die ik bekijk vanuit de motieven 'lagenverschuiving' en patroon', is 
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De ingewijden (1957). De zes hoofdpersonen van verschillende nationaliteit, wier leven 
op Kreta verstrengeld raakt en in een explosie van zinloos geweld gedeeltelijk vernietigd 
wordt, maken ieder individueel verschuiving, groei of revolutionaire verandering door. 
De Kretenzer Niko beseft dat hij, hoe lang ook van huis, nog steeds onvrij want 'klein-
zoon' is en steeds nieuwe autoriteiten zoekt. 
Na dit inzicht is er maar één weg: terug naar Kreta om zich in een confrontatie met de 
machtige dorpspotentaat die zijn grootvader is, van hem te bevrijden. Lucas Gos-
schalk, classicus uit Nederland, beleeft in zijn project "de godinnen" zijn geestelijk 
avontuur. Hij hoopt te kunnen bewijzen dat de cultus van Demeter en Persephone, aan-
vankelijk voor iedereen, in de Eleusische mysteriën door machtige Atheense coterieën 
misbruikt is. Tamelijk blasé meent hij het reilen en zeilen der mensengemeenschappen 
wel zo ongeveer te doorzien, tot hij opeens, door intense ervaringen, tot de ontdekking 
komt dat hij nooit contact heeft gehad met de grote krachten van het leven. De figuur 
van Elin, afwezige nimf uit De verborgen bron, duikt in dit boek na een wisselvallig 
leven als schilderes, in een bergdorp op Kreta op. In haar is de spanning tussen 
creativiteit, zelfexpressie en een onmiddellijke relatie met de werkelijkheid vorm 
gegeven. 
Het absorberende van creëren, wetenschappelijk of kunstzinnig, de noodzakelijke 
concentratie die zich niet laat rijmen met actieve zorg voor de wereld rondom, is een 
motief dat in veel werk van Haasse terugkeert. Het wordt vaak opgehangen aan 
wroeters in het verleden: Lucas Gosschalk in De ingewijden (1957), Antonia Graving in 
Huurders en onderhuurders (1971), Klaas Welling in De wegen der verbeelding (1983). 
Zij weten mooie woorden te vinden voor ingewikkelde werkelijkheden in vroeger tijd, 
doen spannende ontdekkingen, maar hebben niet in de gaten, in de complexiteit van 
hun eigen wereld, dat zich in hun onmiddellijke nabijheid zaken van soortgelijk gewicht 
afspelen (Antonia Graving: studie over de Bacchanalia in het oude Rome; onder haar 
neus, zonder dat zij zich daarvan bewust is: drughandel). 
Haasses romanfiguren zijn met elkaar dragers van de visie dat iedere tijd, iedere gene-
ratie, ieder milieu, ieder individu zijn eigen portie problemen heeft. De figuren staan 
daar als individu tegenover, zoals in De ingewijden: zes eenzamen. Alleen de Duitser 
heeft de collectiviteit, de groep, het wij-gevoel als identiteit-schenkend gekend. Ook 
andere vrijheid-onderdrukkende systemen komen in De ingewijden voor: de revolutio-
nairen in de bergen van Noord-Griekenland, een periode in het leven van de zoekende 
Niko Stephandidakis, wiens besluit tot afhaken na groeiend kritisch inzicht een indruk-
wekkende dialoog met het Sartriaanse thema van de vuile handen oplevert: enerzijds de 
mens, beslist geen dom kuddedier, die meent op een gegeven moment te m6éten han-
delen. Die ziet dat het streven om het geweten zuiver te houden, leidt tot dadenloosheid, 
onmacht tot handelen, halfzachte besluiteloosheid. Anderzijds de mens die niet anders 
kan dan handelen overeenkomstig zijn geweten. 
Geen enkele culturele traditie wordt met onbevlekt blazoen getekend. In het ogenschijn-
lijk idyllische Kretenzische bergdorp heerst de terreur van de eeuwenoude traditie van de 
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mannelijke eer. Het Amerikaanse meisje Jessica wordt getekend als zonder zelfvertrou-
wen, zonder kern. "Zij zwalkte doelloos rond in niemandsland," — "vaag en grillig". 
En al wie uit Nederland komt, heeft een ouderlijk huis achter zich waar koelheid, on-
macht tot warmte troef was. 

Metafysisch patroon 
Met begrippen als spinneweb, weefsel, sneeuwkristal, wordt het patroon van meta-
fysische afmetingen aangeduid waarin Hella Haasse haar geloof formuleert dat achter 
de privé-ordening die ieder individu in zijn leven poogt aan te brengen, geen volstrekte 
chaos, zinloosheid schuil gaat die iedere menselijke zingeving de allure van een zeepbel 
zou geven, opgeblazen niets, na een suggestie van vorm weer tot niets uiteenspattend. Al 
is het geheel nooit te kennen, het menselijk inzicht kan wel groeien en uit de visie op 
verbanden, hoe beperkt ook, kan hij levensmoed putten. Citaat uit De ingewijden: 
"Het gesprek nam een wending die haar al weer een teken scheen, een van die signalen 
die een mens opmerkzaam maken op het bestaan van een patroon waar hij in hoort, 
waarvan hij een onvervangbaar deel is, maar dat als geheel aan zijn waarneming 
ontsnapt." 
Haasse brengt de tekens aan als een detective-schrijfster: soms overduidelijk, soms 
alleen trofee van de scherpzinnige lezer. De meermin (1962) en Huurders en onderhuur-
ders (1971) zijn toppunten van geconstrueerdheid. Enerzijds ergert het uitzetten van 
Zinvolle Feiten mij soms als maniertje, anderzijds dragen ze bij tot nieuwsgierigheid 
naar het uiteindelijk patroon dat de roman ons laat zien (en dat toch altijd een fragment 
van Het Patroon blijft. Vandaar dat er losse draden over kunnen blijven). Wat wordt er 
in De meermin alleen al rond het duiker-meermin-motief aan sporen uitgezet? Een 
droom waarin sprake is van wentelen en zwemmen in de diepzee, tussen koralen. 
Gevelbeeld van een meermin dat na een zware storm gebroken op straat ligt. Duiker-
gedichten. Een boerenbedrogmeermin op de kermis. Een embryo beschreven als klein 
visje. Een oude man: "troebele wateren werden gedurende een ogenblik helder, hij 
boog zich over wat op de bodem van zijn leven verzonken lag". Volledig is deze op-
somming nog lang niet, maar ik voeg nog één opvallend spoor toe. Door de hoofd-
persoon Sara wordt een ongrijpbare man, voorkomend onder vele namen en onder 
andere de compagnon van haar man, geïdentificeerd als ook Diepwater, de spin in het 
web van een ondergrondse beweging in de Tweede Wereldoorlog, op grond van zijn 
eigenaardigheid, met enige regelmaat Valéry te citeren: "Op de bodem van de tijd liggen 
als gezonken schepen talrijke culturen bij wie zich nu ook weldra de westerse cultuur zal 
voegen." Tot zover het sporen uitzetten, als procédé beoefend tot in haar laatste roman, 
De wegen der verbeelding (1983). 

Haasse en de historie 
"Ik geef mij voor de zoveelste maal rekenschap van wat ik zou willen ondernemen: 
schrijven over het verleden op zodanige wijze dat mijn werk getuigen zal van mijn 
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voortdurend intens bezig-zijn met het heden. Een compositie met twee thema's: de mens 
en de werkelijkheid." (Zelfportret als legkaart). Wat heeft Haasses interesse voor de ge-
schiedenis aan de Nederlandse literatuur bijgedragen? In de eerste plaats dikke romans 
rond historische personen, waarvan Haasse de aankleding volledig verzorgd heeft: Het 
woud der verwachting (1949), spelend in Frankrijk in de 15de eeuw, rond Charles 
d' Orléans, wiens tragische situatie er uit bestaat dat hij als kunstzinnig en gevoelig 
mens, op grond van morele verplichtingen als hoofd van zijn adellijke familie, zijn leven 
in dienst dient te stellen van politiek en actualiteit. De scharlaken stad (1952), spelend in 
Rome en omstreken in het begin van de I 6de eeuw, rond Giovanni Borgia, bastaard uit 
de clericale Borgia-clan, wiens bestaan, zoals eerder gemeld, door zijn gebrek aan 
identiteit bepaald wordt. Tenslotte Een nieuw testament (1966), gesitueerd in het 
Rome van 417, rond Claudius Claudianus, de laatste dichter van het Romeinse rijk, in 
het gevang gekomen vanwege de jacht der christelijke machthebbers op rudimenten van 
de oude erediensten. 
Dan, als anders geaard type historisch werk, Mevrouw Bentinck of Onverenigbaarheid 
van karakter; een ware geschiedenis (1978) en het vervolg De groten der aarde of 
Bentinck tegen Bentinck (1981). Hier bestaat Haasses arbeid in de eerste plaats uit 
archiefwerk, daarna vertalen en ordenen met als zichzelf gestelde opdracht: via brieven 
en verslagen het leven construeren van twee personen, Charlotte Sophie von Aldenburg, 
stammend uit de Duits-Deense feodale structuur, uit een familie met bezit in de Neder-
landen (het kasteel Doorwerth) en Willem Bentinck, veelbelovend en later geslaagd 
staatsman in de Haagse kringen. Haar werkwijze was: het historisch materiaal zo veel 
mogelijk voor zichzelf laten spreken. 

In dienst van Clio, maar niet van de wetenschap 
Laatste vrucht van Haasses creatieve dienstbaarheid aan historisch materiaal is de uit-
gave Een vreemdeling in Den Haag; uit de brieven van Koningin Sophie der Neder-
landen aan Lady Malet, uitgekomen in 1984 bij uitgeverij Sijthoff. Voor deze Neder-
landse bewerking van een onderdeel van een omvangrijk wetenschappelijk project 
onder leiding van de Canadese professor Jackman, zijn Jackman en Haasse samen ver-
antwoordelijk. De vertaling is van Haasse. Ook hier weer bepaalt het "geïnteresseerd 
publiek" de vormgeving. En opnieuw leidt dit uitgangspunt bij Haasse tot afwezigheid 
van bibliografische informatie, laat staan dat er iets als een persoonsregister in deze uit-
gave voorkomt. Gesteld kan worden dat het project onder andere om die reden een 
duidelijk Haasse-stempel draagt. Er wordt prachtig materiaal op de markt gebracht dat 
om veel verschillende redenen interessant is en ook binnen wetenschappen een functie 
kan hebben. Maar de opzet beperkt de wetenschappelijke bruikbaarheid. Zozéér houdt 
Haasse haar grenzen in het oog dat de "geïnteresseerde lezer" als amateur-historicus 
maar elders te rade moet gaan als hij, door dit boek geïnteresseerd geraakt in tijd en/of 
personen, bijvoorbeeld zou willen grasduinen in de boeken die Haasse gebruikt heeft bij 
haar "eigen onderzoek" waarvan in het voorwoord sprake is. 
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Dit boek moet als apart project beschouwd worden. Tegelijk maakt het voor mij har-
monisch deel uit van het oeuvre van Hella Haasse, en dat om meer redenen dan hier-
boven aangestipt zijn. Er is bijvoorbeeld de beklemmende waarneming hoezeer lot en 
reacties daarop van koningin Sophie in de negentiende eeuw overeenkomsten vertonen 
met het tragische leven van een paar vrouwen uit adellijke kringen rond 1500, die in De 

scharlaken stad als sterke, intelligente karakters uitgebeeld worden: Vittoria Colonna, 
Isabella van Aragon en haar dochter Bona. Haasse acht het lot van koningin Sophie 
gekarakteriseerd door onder andere de volgende citaten, die zij als motto's uit hun 
contekst heeft gelicht: 
— "Mijn leven is hard en eenzaam". 
— "Ik weet, dat mijn aanwezigheid hier geen enkele invloed, ten goede noch ten kwade, 
heeft op de gebeurtenissen, maar ik moet mij zo gedragen dat geen blaam mij kan 
treffen". 
— "De twee vorige koningen hebben hun echtgenotes niet toegestaan een staatkun-
dige rol te vervullen (....) vroeg of laat komt de dag dat men mij nodig heeft". 
Het laatste, op pagina 81 als motto opgenomen citaat is op bladzijde 78 in de tekst aan 
te treffen en wordt daar voorafgegaan door een treffend stukje ontboezeming dat femi-
nisten kan doen likkebaarden: "In de eerste plaats heb ik te maken met een gestoord 
mens (bedoeld wordt haar echtgenoot, koning Willem III, R. H.) en verder met per-
sonen die een onvoorstelbaar lage dunk hebben van het begripsvermogen van een 
vrouw. Dat is een overheersende karaktertrek van de Nederlanders. Hun vrouwen 
moeten huisvrouw zijn, de kinderen in het bad doen en haar dienstboden kapittelen, en 
verder niets". 
Terug naar het verband van de tekst en de vraag: "Wat heeft Haasses interesse voor de 
geschiedenis aan de Nederlandse literatuur bijgedragen?" 
Er zijn nog drie op de historie gebaseerde, dunnere boekjes, die een verschillende genre-
aanduiding behoeven. Twee ervan probeer ik hieronder nader te omschrijven, namelijk 
De tuinen van Bomarzo (1968) en Een gevaarlijke verhouding of Daal- en Bergse 
brieven (1976). De derde is de in 1981 uitgekomen biografie van P. C. Hooft, Het licht 
der schitterige dagen ter gelegenheid van de vierhonderdste geboortedag van de dichter. 
Een juweeltje van vorm en inhoud. 

Historie als levenselixer 
In het Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden, 1981-1982 
(uitgegeven 1983) is onder de titel De moderne historische roman de lezing opgenomen 
die Hella Haasse voor deze gelederen hield. De lezing valt uiteen in twee delen: een 
poging antwoord te geven op vragen als: "is een historische roman in wezen iets anders 
dan een "gewone" roman, waar liggen precies de grenzen tussen wel historisch en niet-
historisch, en wat betekenen in dat verband termen als modern en niet-modern." Het 
tweede deel betreft de werkwijze die zij gevolgd heeft bij het schrijven van de boeken 
over de Bentincks. Het artikel eindigt aldus: "Het speuren, deduceren en combineren 
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voldeed aan een innerlijke behoefte aan expansie, aan meer lééf-tijd. Niet ik annexeerde 
die personen uit het verleden om ze te vervormen tot romanfiguren, zij gaven mij de 
gelegenheid mijn eigen werkelijkheid te verruimen". 
Wat Hella Haasse hier neerschrijft, kan ook gelden als drijfveer achter lezers-
inspanningen. Als je uitgaat van de mening dat een mens niet ophoudt na zijn twaalfde 
jaar nieuwsgierig te zijn, gedreven te worden tot ontdekking van nieuwe gebieden, zijn 
ook boeken een probaat middel. Ze kunnen bijdragen tot ontwikkeling van gevoelens, 
inzicht in onbekenee typen mensen, kennis van wat de wereld nog meer te bieden heeft, 
exploratie van wat rationeel onmogelijk is of lijkt, en, in het geval van historische 
romans (laatste alinea van Haasse's artikel): "Het ontdekken en blootleggen van samenhang 
en betekenis van voorbije levens, karakters, gebeurtenissen onderling en van het ver-
leden als: verloren gewaande maar hervonden tijd — waardoor altijd een relatie tot de 
eigen tijd zichtbaar wordt die juist ten aanzien van dat heden verhelderend kan zijn — 
dáárom is het, dunkt me, ieder te doen die zich creatief met geschiedenis bezighoudt. De 
'sense of the past' is in zekere zin de tegenhanger van de ruimtevaart, het verkennen van 
de ruimte, en als zodanig zo 'modern' als men maar kan wensen". 
Wie als Haasse gelooft dat het verleden bijdraagt aan het helder maken van inzicht in 
onze eigen samenleving en onze plaats daarin, wie meent dat het verleden een enorm 
reservoir aan materiaal vormt waaruit eigentijdse kunstenaars kunnen putten bij hun 
zoeken naar verbeeldingen van wat zij in verband met hun eigen tijd of leven willen uit-
drukken, wie meent dat een samenleving zonder kennis van historie arm is, dient zich in 
Nederland zeker in deze jaren tachtig strijdbaar op te stellen. We leven in een land waar 
een staatssecretaris van onderwijs in alle eer en deugd meent dat je alleen met in ieder 
geval wiskunde en natuurkunde in je vakkenpakket de toekomst met vertrouwen tege-
moet kunt zien. We leven in een tijd waarin een pakket met talen, aardrijkskunde en 
geschiedenis te boek staat als pretpakket, uitwijkmogelijkheid voor al diegenen wier ver-
standelijke vermogens hen bestempelen tot tweederangs-staatsburgers die buiten het 
circuit van geld, goed en groei zich met de humaniora mogen bezighouden. Een deel van 
de traditionele voedingsbodem van het humanisme, namelijk kennis van literatuur en 
geschiedenis, verzinkt onder actualiteit en functionaliteit. "De vorigen" zijn ook voor 
veel ontwikkelden prehistorie geworden. 

Vraag naar de weegschaal 
Dan een ongebruikelijk onderdeel in een opsomming van karakteristieken. Het valt mij 
op dat ik, het werk van Haasse lezend, mij bij herhaling afvraag, hoe anderen dit nu 
waarderen. Zo vaak, dat dit zich inderdaad als karakteristiek gaat aftekenen. In De 

scharlaken stad bijvoorbeeld schetst Haasse via personen die zich als tijdgenoten in 
Rome of omgeving bevinden, een kaleidoscopische werkelijkheid die eigenlijk "net-
niet" los zand is. Het vele vage, het fragmentarische kun je positief uitleggen als een 
prima impressie van de werkelijkheid, zoals door een individu beleefd. Als je deze opzet 
negatief benadert, kun je spreken van: geen intrige, los zand, niet geslaagd als tijdsbeeld 
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vanwege te weinig feitelijke informatie en evenmin als roman omdat de personen niet op 
elkaar reageren. Een boek als dit maakt mij nieuwsgierig naar de aard van het type 
lezers dat dit boek positief waardeert. 
Diezelfde nieuwsgierigheid geldt de waardering voor aparte creaties als De tuinen van 
Bomarzo, De meester van de neerdaling, Een gevaarlijke verhouding of Daal- en Bergse 
brieven. 
Om met De tuinen van Bomarzo (1968) te beginnen: het is een ego-document, verslag 
van Haasses preoccupatie met deze in midden-Italië gelegen wonderlijke tuinen, dat in 
twee delen uiteenvalt. Het eerste deel is een verslag van haar fascinatie door deze tuinen 
vanuit de gebieden van de droom, de mythe, de symbolen (labyrinten, Arachne, 
Daedalus, kraanvogeldansen en zonnesymbolen). Op mij kwam dit deel fragmentarisch 
over en ik werd er niet door geboeid. Het tweede deel is opgezet vanuit haar cultuur-
historische belangstelling. Wanneer Haasse zich in materiaal over de tuinen verdiept, 
komt zij tot de bevinding: "Men weet niet wie Bomarzo 'bedacht' en gemaakt hebben, 
evenmin wanneer het park ontstaan is en met welk doel; ondanks alle pogingen is nog 
niemand er in geslaagd met enige zekerheid de stijl van de sculpturen onder een noemer 
te brengen en te dateren". Dat intrigeert dus. Ik kan me voorstellen dat Haasses fantasie 
en jachtinstinct hierdoor geprikkeld zijn. Ze heeft een grote kennis over Rome en 
Latium in juist deze tijd (De scharlaken stad, 1952), dus zij kan zich aangesproken 
voelen als mogelijk theorie-leveraar. Wat zij levert, is een vermenging van feiten en 
hypothesen over de relatie tussen twee machtige families, de Orsini en de Farnese, als 
adel onderworpen aan de wereldlijke macht in Latium, de Paus. Eerlijk gezegd denk ik 
dat de aard van dit materiaal maar een kleine groep lezers zal boeien. Wat niets zegt over 
de kwaliteit ervan evenmin als over de kwaliteit van de lezers. Maar wat was de reactie 
van de uitgever? 
Dan De meester van de neerdaling, 1973. Ook zo'n intrigerend werkje. Het bevat twee 
verhalen waarin centraal staat de poging het kwaad in de wereld als onafhankelijke 
macht te beschrijven. Het kwaad wordt op middeleeuwse wijze gepersonifieerd en 
karakteristiek is zijn ongrijpbaarheid. Het kan met tegengestelde tongen spreken, waar-
door weinig-gevoeligen volstrekt misleid worden. De gevoeligen kunnen hun ver-
moedens niet kwijt. Eenzaamheid is hun deel. Het kwaad wint. 

Vrouwenfiguren 
Tenslotte Een gevaarlijke verhouding of Daal- en Bergse brieven, 1976. Een boekje om 
met een boekwerk op te reageren. Er valt zo veel in te ontdekken. De hoofdpersoon, de 
Markiezin de Merteuil, is als romanfiguur zèlf ontleend aan een 18de-eeuws Frans boek. 
Haasse plaatst haar in volstrekte eenzaamheid (zij was gevlucht) in Den Haag en laat 
haar, in een poging tot zingeving, vrouwenfiguren bestuderen uit de Europese letter-
kunde vanaf de Grieken (Medea) tot haar eigen tijd (Richardsons creatie Pamela). De 
pennevruchten van de markiezin en Hella Haasse wisselen elkaar af. De markiezin be-
schouwt haar leven, geeft háár interpretaties, geeft háár oordelen over de romanfiguren. 
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Een van de mogelijkheden tot genieten biedt de wijze waarop de in de verlichting ge-
vormde Parisienne blijk geeft van haar afschuw voor de opkomende romantische waar-
dering voor hevige gevoelens. Haasse richt zich in een correspondentie tot de markiezin, 
spreekt haar met U aan, geeft haar interpretaties en probeert onder andere de markiezin 
enige waardering bij te brengen voor de veranderingen in de emotionele belevings-
wereld. De markiezin houdt van sterke persoonlijkheden en dat zijn dan lieden die een 
grote vaardigheid hebben in manipuleren. "Producten van de nieuwe sensibiliteit" wijst 
zij af. Citaat: "Ik houd vol dat vrouwen als Manon, Moll en Marianne onze sekse op 
waarachtiger wijze vertegenwoordigen dan de overgevoelige dweepzieke, snel be-
zwijmende, tot in het uiterste de normen van deugd en fatsoen dienende schonen die de 
hedendaagse stroming in de letterkunde ons voorzet". Haasses reactie daarop tot haar: 
"Dat de Romantiek verfijning van het gevoel, en dan vooral ook democratisering van 
die gevoelsverfijning wilde zijn, de mogelijkheid van ziele-adel voor iedereen, is niet een 
idee die u aanspreekt; zoals ik nu wel begrijp, niet omdat u in intelligentie te kort schiet, 
maar eenvoudig omdat u, die zo gesteld bent op uw eigen vrijheid, zich geen voorstelling 
kunt maken van 'gelijkheid' en 'broederschap'." 

De markiezin geldt als de vleesgeworden amoraliteit, intelligent, gewetenloos intrigante 
die uiteindelijk door haar eigen intriges ten val is gebracht. Zowel via het uitpluizen van 
haar als van grote literaire vrouwenfiguren wordt geprobeerd greep te krijgen op roer-
selen, emoties en drijfveren van vrouwen. Daarbij viel mij in het stuk over de vrouwe-
lijke misdadiger als weldadig op het pleidooi om emoties als hartstocht en jaloezie in 
hun kracht niet te onderschatten. 

Ook hier nieuwsgierigheid naar de ontvangst door het lezerspubliek. Het boek komt als 
ideeënroman over. Het onderscheidt zich in de vormgeving van een essay als Dat weet ik 
zelf niet. Beide bevatten bespiegelingen naar aanleiding van leesactiviteiten met respec-
tievelijk als doelstelling een inzicht krijgen in de verhouding van de vrouw ten opzichte 
van de man (nadrukkelijk niet de man-vrouw-relatie) en de groei van kind tot volwasse-
ne, beide in de loop der (Europese) tijden. In Een gevaarlijke verhouding heeft dit 
essayistisch materiaal een geromantiseerd kader gekregen in De Merteuils verblijf in 
Holland en Haasses correspondentie. Worden in Dat weet ik zelf niet de bespiegelingen 
met citaten gestaafd, in Een gevaarlijke verhouding worden literatuurverwijzingen zon-
der bewijsvoering met citaten gegeven, wat het geheel zwaarder te verteren maakt. 

Haasse vandaag 
Tenslotte de vraagstelling naar de actualiteit. Heeft Haasse alleen maar betekenis voor 
een culturele elite die graag met moeilijke, wat zweverige zaken op het gebied van de 
geest bezig wil zijn? Ik kies het motief van de man-vrouw-relatie. Dit krijgt in de meeste 
romans ruime aandacht en is soms als oppermachtig thema aanwezig, zoals in Een 
gevaarlijke verhouding en het nog niet eerder genoemde Cider voor arme mensen (1960). 
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Daarnaast is het in opstellen te vinden. De bundel Zelfstandig, bijvoeglijk (1972) dankt 
daaraan zijn titel. De laatste twee opstellen daarin, Minne: een misverstand en Liefde en 
geluk, produkten van twintig jaar geleden, bevatten in hun kort bestek voor mij meer 
materiaal tot denken, tot begrip van anderen en mijzelf dan bijvoorbeeld het boek van 
Lillian Rubin, Intieme vreemden, uitgekomen in 1982 en vrucht van een vijftienjarige 
psychotherapeutische arbeid en een twintigjarig huwelijk. 

In Minne: een misverstand worden verbeeldingen van liefde en vrouwen in de Europese 
literatuur beschreven. Eerst aanduiding van de vele sterreotypen in de van mannen af-
komstige literatuur tot ongeveer 1800. Dan: "Pas in onze tijd zien we, vooral onder 
invloed van de psychologie en van veranderende maatschappelijke opvattingen, ook in 
de literatuur de benadering van de vrouw als een complexe persoonlijkheid, een 'ik', een 
individu, en in verband daarmee, benadering van de liefde als een oneindigvoudig 
variabele, stromende, uiterst genuanceerde verhouding tussen twee mensen". 
Volgt een gang langs vele eigentijdse romans van vrouwen uit de Europese en 
Amerikaanse literatuur, waarbij geconcludeerd wordt: "Bij de weergave van het liefdes-
beleven der vrouw onderstreept een vrouw blijkbaar als vanzelf de concrete, onont-
koombare problematiek van de onverenigbaarheid van veroveren en weer loslaten om 
verder te streven enerzijds, en zich geven en dan voor altijd vast willen houden in een 
volmaakt nu en hier aan de andere kant. Het aspect van de man-vrouw verhouding dat 
de vrouw blijkbaar de meeste hoofdbrekens berokkent is de onberedeneerbare, haast 
niet te verbreken binding (die zowel negatief als positief kan zijn) als gevolg van een 
door de vrouw volledig beleefde seksuele overgave. Dit is een bron van ronduit ver-
bluffende vrouwelijke trouw en solidariteit, zelfs daar waar de man in kwestie een bruut 
of lafaard blijkt, maar het kan ook oorzaak zijn van verschrikkelijke tragedies, wanneer 
de achterdocht en jaloezie, haat- en wraakgevoelens van de vrouw gewekt zijn. Worden 
ons vrouwen en meisjes getekend die 'buiten schot' weten te blijven, dan zijn dat vrijwel 
altijd degenen, die zich nooit in liefde aan een man hebben willen of kunnen geven, of 
die, zelfs wanneer zij er minnaars op na houden, emotioneel onberoerd weten te 
blijven" (....) 
"Vele vrouwelijke hoofdpersonen in het werk van hedendaagse schrijfsters horen in 
principe tot de soort van de zogenaamd vrijgevochtenen en onberoerden, die een voort-
durende verzwegen strijd leveren tegen haar eigen kwetsbaarheid en telkens weer met 
wrange ironie moeten vaststellen dat zij toch weer de dupe geworden zijn". En verder: 
"Met name laten zij telkens weer de vrouw zien in reactie op de tragische traditionele 
kernsituatie van het verschil in liefdesbeleven tussen haar en de man, bezig die toestand 
met pijn, bloed en tranen te veranderen in een groeiende persoonlijke verhouding van 
twee individuen, of bezig zich te bevrijden uit een emotionele, irrationele gebondenheid 
die haar belemmert mens te zijn." Beschrijvingen van onder anderen Simone de 
Beauvoir, Mary Mc Carthy, Doris Lessing, Marguérite Duras, Christiane Rochefort, 
Luise Rinser en Anna Blaman passeren de revue. 
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In Liefde en geluk wordt aan de hand van produkten uit de Europese letterkunde het 
spanningsveld tussen passie en geborgenheid aan de orde gesteld: "De spanningen in dit 
(westerse) type mens tussen zijn drang naar de verten, zijn energie en intellectuele 
nieuwsgierigheid enerzijds, en zijn 'oer'-menselijk of liever: creatuurlijk verlangen naar 
eenheid, geborgenheid, warmte aan de andere kant, krijgen mijns inziens in de litera-
tuur vorm in liefdes- en huwelijkssymboliek". 
Na korte beschrijvingen van romans volgen analyses als deze: "De tragiek van vrouwen-
figuren als Emma Bovary en Anna Karenina is, dat zij onbewust, onwetend, beide 
idealen trachten te verenigen, geluk én liefde tegelijkertijd willen, ontplooiing van een 
hogere vorm van het Zelf én een harmonisch bestaan als mens onder de mensen, bevre-
diging van aards én van spiritueel verlangen, een gave eenheid van lichaam én ziel". 
Geheel terzijde van de heden ten dage met inzet en hartstocht bedreven vrouwenstudies 
(ééuwen moeten ingehaald worden) heeft Haasse in haar functie van lezer net als haar 
voorgangster Annie Romein-Verschoor, in het niet-wetenschappelijke vlak met een 
enorme eruditie prachtig en stimulerend materiaal bijeengebracht. In haar werken krijgt 
het begrip 'cultuurgeschiedenis' vorm, dat onafbakenbare raakvlak tussen geschiedenis, 
filosofie, psychologie, literatuur en andere kunsten. 

Boom der kennis 
Dáártoe heeft de appelboom in de hof van Haasse dus bijgedragen. Haasse heeft, als 
lévend en nieuwsgierig mens, de paradijselijke situatie van het onschuldig, harmonisch 
opgaan in het hier en nu niet gewild. Ze heeft van de appels gegeten, bij de afwas staan 
nadenken en verscheurd lopen stofzuigen (stofzuigen móét maar ik snak naar mijn 
bureau). Geen slang die de schuld krijgt. De menselijke nieuwsgierigheid is ingebakken. 
Al zorgt die voor flink wat ongerief en ongeluk, zij zorgt tevens voor geestelijke vrijheid 
en spankracht. Een dierbaar instrument. 
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Humanistisch jodendom. Dit leek me 
eerst een tegenstrijdigheid, maar al 
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andere willen uitkomen. Er bestaan 
zo vele Ierse, Italiaanse, Chinese en ook joodse gemeenschappen. Deze laatste 
kunnen behalve orthodox en liberaal ook humanistisch van aard zijn, met een 
humanistische rabbi (!) als voorganger. 

Centraal in het humanistisch-joodse denken staat in de eerste plaats, zoals gezegd, de 
joodse ervaring, met name de Holocaust, de genocide van de Tweede Wereldoorlog, en 
de joodse traditie. Op de tweede plaats wil men humanist zijn, d.w.z. de joodse ervaring 
en traditie beleven, doordenken en eventueel herinterpreteren vanuit humanistisch ge-
zichtspunt. Men gelooft zo niet in een persoonlijke god. Voor hen is het universum god, 
zoals ook Spinoza al zei. Een Chassidisch spreekwoord zegt: mensen zijn de taal van 
god. Men is dus ongodsdienstig-religieus met een grote belangstelling voor de geschie-
denis van het joodse volk en de functie van ritueel als symbolisering van de historische 
en religieuze aspecten van de joodse cultuur. De verschrikking van de Tweede 
Wereldoorlog heeft hun overtuigd, dat er geen rechtvaardige god bestaat, die zich in een 
rechtvaardige wereld openbaart en waarop joden kunnen vertrouwen. De les, die de 
humanistische joden hebben geleerd, is dat ze zelf voor zichzelf moeten opkomen en 
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zich niet van de wereld moeten afwenden, zoals zovele orthodoxe joden doen. 

Verfrissend geluid 
Het tijdschrift ziet er zeer verzorgd uit, de artikelen stralen een grote levenswijsheid uit, 
mede door het feit, dat ze voor het grootste deel door rabbi's, de humanistische voor-
gangers, geschreven zijn. Elke prekerigheid of vermanende vinger ontbreekt gelukkig. 
Het lijkt me belangrijk, dat het blad ook buiten de joodse kring gelezen wordt, om een 
aantal redenen. In de eerste plaats uiteraard om de kwaliteit ervan en de warmte die het 
ook voor de niet-joodse lezer uitstraalt. (Niet de steriele Happy Humanist staat als 
symbool op de omslag, maar het hebreeuwse woord Adam, volk, met erin het vuur, dat 
de betrokkenheid bij de redelijkheid en de joodse traditie symboliseert.) Een andere 
reden is het feit, dat de Amerikaanse joden een belangrijke, vaak conservatieve invloed 
op de Amerikaanse politiek en dus op het wereldgebeuren uitoefenen, terwijl deze huma-
nistische stem verfrissend aandoet. Zo is men wel pro-Israël, maar staat een open 
dialoog met de Palestijnen voor. Een laatste reden zou kunnen zijn, dat dit blad een 
voorbeeld is van de back-to-the-roots, de groeiende behoefte aan bezinning op de 
fundamenten van de eigen identiteit. Men kan veel Ieren van de wijze, waarop deze 
joden met hun geschiedenis omgaan. Terugkeer naar de wortels kan frisse, nieuwe 
kracht opleveren, zoals uit het blad blijkt. Het werkt met themanummers, zoals over 
humanistisch-joodse ethiek (zomer '84), het veranderende joodse gezin (herfst '84) en 
een humanistische visie op het joodse paasfeest (winter '84). 
Het voorjaarsnummer 1983 is gewijd aan joods humanisme. Rabbijn Sherwin T. 
Wine, oprichter van de eerste humanistisch-joodse gemeenschap in Amerika, poneert 
erin een gewaagde stelling. Het is volgens hem een bekend feit, dat het antisemitisme bij 
joden soms positief begroet wordt, omdat het joden van assimilatie, opgaan in de 
omringende cultuur afhoudt. Zo zou men de staat Israel als een gevolg van de Holo-
caust kunnen zien. De stelling van Wine is nu, dat het antisemitisme de meest huma-
nistische delen van de joodse persoonlijkheid opgeroepen heeft. De joden in de Antieke 
tijd waren vrome boeren, te vergelijken met de Moral Majority nu. In de christelijke 
Middeleeuwen gingen ze om allerlei redenen tot de burgerlijke klasse behoren, maar 
waren daarin tevens de paria's, de "duivels", die de Christus vermoord hadden en nog 
steeds rituele moorden op hun geweten hadden. Ten tijde van de Verlichting werden ze 
wereldse duivels, de bedenkers van zowel het goddeloze kapitalisme als communisme. De 
jodenvervolgingen klopten niet met de joodse idee het uitverkoren volk te zijn en de 
gedachte van een door een rechtvaardige en liefderijke god geschapen wereld. Sommige 
joden reageerden met schuldgevoelens op het antisemitisme en werden nog gods-
dienstiger dan ze al waren: de orthodoxen. Anderen reageerden met een gesublimeerde 
woede. Deze uitte zich op drie manieren, in scepticisme tegenover de gevestigde 
manieren van denken, zoals bij Marx, Freud en Einstein. Een tweede uitingsvorm was 
de typisch joodse humor, van de chassidische Witze tot aan Woody Allen toe. De derde 
vorm was versterking van het zelfbewustzijn, vooral van het "gewone" joodse volk. 
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Relativeringsvermogen, humor en zelfbewustzijn zijn volgens Wine typisch humanis-
tisch-joodse deugden, die als reactie op het antisemitisme ontstaan zijn en nooit door de 
joodse godsdienstige establishment gesanctioneerd. Het ware jodendom is niet in het 
joodse geloof, maar in de joodse geschiedenis te vinden. 

Scheiding kerk-staat 
In hetzelfde nummer schreef dr. Zev Katz, docent aan de hebreeuwse Universiteit van 
Jeruzalem, een interessant artikel over de grote groep ongodsdienstige joden in Israel. 
Deze hebben zich nog niet georganiseerd in zoiets als de Amerikaanse Society fot Htuna-
nistic Judaism. Dat wil niet zeggen, dat ze niets doen. Vanuit de Hebreewse Universi-
teit worden alle aspecten van het jodendom bestudeerd, ook de humanistische. In vele 
kibboetzen en steden vieren ongodsdienstige joden gezamenlijk hun feestdagen of hou-
den discussiebijeenkomsten over de betekenis van het jood-zijn. De groepering huma-
nistische joden heeft een aantal duidelijke uitgangspunten. De hoogste prioriteit heeft 
de overleving van het joodse volk. Men staat positief tegenover de (ook godsdienstig)-
joodse traditie. Men is druk doende godsdienstige tradities van hun onnodige taboes en 
rituelen te ontdoen en er de positieve morele betekenis van te laten uitkomen. De schei-
ding tussen kerk en staat wordt door hen niet zo ondersteund als Europese en Ameri-
kaanse humanisten zouden verwachten. Men is van mening, dat als een godsdienstige 
joodse gemeenschap een synagoge of godsdienstige school echt meent nodig te hebben, 
de overheid die moet helpen bekostigen. Ditzelfde zou dan ook uiteraard moeten gelden 
voor humanistische gemeenschappen. Het gaat dus niet zozeer om de scheiding kerk-
staat als wel om gelijke behandeling van al dan niet godsdienstige levensbeschouwelijke 
groeperingen. Het derde uitgangspunt is een positieve houding tegenover Israel en het 
Zionisme. Dit in tegenstelling tot een kleine sektarische groep (de Israel Secular 
Humanist Association, olv. Isaac Hasson, A.N.), die tegen het bestaan van de joodse 
staat Israel is en voor een gemengd joods-arabisch Palestina, maar zich daarmee vrijwel 
buiten de joodse cultuur plaatst. Tenslotte is men humanist en wil men van Israel een 
open, ongodsdienstige joodse staat maken en geen orthodox ghetto. Aan de andere kant 
vallen er zoals gezegd vele godsdienstige zeden en gebruiken van hun godsdienstige 
karakter te ontdoen. Zo viert de meerderheid van de ongodsdienstige joden in Israel bar 
mitzwah en de besnijdenis, maar dan wel op vrijwillige basis. Dit in tegensteling tot 
huwelijk en scheiding, die in Israel verplicht op de godsdienstige wijze tot stand komen. 

Humanistic Judaism kost 15 dollar voor 4 nummers per jaargang (4 dollar per nummer) en is te 
bestellen bij: Society for Humanistic Judaism, 28611 West Twelve Mile Road, Farmington Hills, 
Michigan 48018, U.S.A. 



Losse notities 

Het begin van de vorige notities, waarin ik schreef over de poëzie en het proza in ons 
land was wel erg los, te los. Ik schaam mij en maak excuses, dat ik Vestdijk niet noemde 
bij de grote roman-schrijvers. Het komt wel eens zo uit, dat er in haast iets geschreven 
moet worden — zoals de journalisten bijna altijd in haast op hun typemachines slaan —
en dan komen ze, de fouten en de omissies. Maar in een driemaandelijks tijdschrift, al 
heten ze dan 'Losse notities', is het onvergeefelijk. Een cabaretier, die een losse, 
grappige conference nonchalant de zaal ingooit heeft langdurig, ernstig gezwoegd om 
zo kwasie oppervlakkig te kunnen praten. Improviseren is maar weinigen gegeven. Ik 
zal proberen om mijn leven te verbeteren. 
En dan nog één opmerking over groot en klein. Een grote dichter, een groot romancier; 
waar moeten zij aan voldoen om het epitheton te verdienen? Een groot dichter, hoe en 
wat moet hij dichten? Er is zelfs geen kleine kans, dat ik iets kan bijdragen tot een ant-
woord op die vraag, waar u het mee eens zou kunnen zijn. Doet de kwantiteit er iets 
toe? Wel iets, denk ik, maar ik vind de Deen Jacobson een groot schrijver en hij schreef 
maar twee romans en een paar novellen. De kwaliteit dus. Is de stijl beslissend? Die 
speelt wel een rol bij de beoordeling, maar als de stijl hét criterium is, dan is er alle kans, 
dat het esthetische element gaat overheersen en dat de inhoud er niet veel toe doet. Kijk 
maar naar de romans van Van Deijssel en van de andere tachtigers. Niet de stijl dus, 
maar de inhoud. En nu sta ik voor een zee om te drinken. Welke inhoud? Diepe psycho-
logische waarheden, niet eerder geziene verbanden? Gebeurtenissen die de schok der 
herkenning te weeg brengen of die juist het onbekende voortoveren? Houden de grote 
romanciers ons een spiegel voor, protesteren zij, stellen zij misstanden aan de kaak? 
Soms wel maar het protest is niet het criterium van groot of klein. Zegt misschien de 
populariteit iets? Ik zou het niet helemaal willen ontkennen, maar de boeken van Jan de 
Hartog worden het meest gelezen in ons land en hij wordt bij de literatuurkenners 
gewoon niet genoemd. 
Moeten romanciers dan creatieve duizendpoten zijn, die alle denkbare toetsen tot in de 
perfectie beheersen? Ik geloof er niets van en ik houd er mee op om criteria te zoeken. 
Wij spreken van groot en klein omdat wij gewoonweg geen andere woorden hebben om 
uit te drukken, dat nu juist deze schrijver steeds weer ter hand wordt genomen, voor A 
hierom en voor B daarom. Het is een armzalige beschouwing maar verder ben ik niet ge-
komen. 

Eind april werd aan Kees Meroks de Aleida Schotprijs uitgereikt voor zijn vertalingen 
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van Tsjechische romans. Vooral de vertaling van een roman van Jiri Grusá "Het vragen-
formulier of gebed voor een stad en een vriend" was voor de jury aanleiding hem de 
prijs toe te kennen. Wat is het afschuwelijk tragisch, dat zoveel werk van de beste schrij-
vers in hun eigen land verboden is. Ook Grusá woont in West-Duitsland en zijn romans 
kunnen in zijn land alleen clandestien gelezen worden. Wij hebben in Nederland 
eeuwenoude banden met Tsjecho-Slowakije. De familie van de verslagen Winterkoning, 
Frederik V, vluchtte naar Nederland, een van de grootste Tsjechen, Comenius woonde 
als balling in ons land (in Naarden is een prachtig beeld te zien) en tijdens de eerste 
wereldoorlog bereidde Benesj in Amsterdam de vrije republiek onder leiding van Masa-
rijk voor. En zou er één land zijn waar meer genoten is van de avonturen van de brave 
soldaat Schwej k dan in Nederland? 

Als u lezer behoefte heeft aan lectuur, die niet diepzinnig, somber, wreed, protesterend 
is maar evenmin luchtig, oppervlakkig of avontuurlijk, — dat zou kunnen zijn in een 
tijd waar bijna niets gebeurt dat opwekkend is — leest u dan de "Bekenntnisse der 
Hochstaplers Felix Krull" van Thomas Mann. Het is het laatste boek waaraan hij werkte 
en het is een goudmijn van humor. De luie smeerlap Krull wiens hele leven één kitsche-
rige rotstreek is is zo levensecht beschreven, dat je hem iedere dag zou kunnen 
tegenkomen. Een fabelachtig goed boek. 

Bijna honderd jaar is hij geworden, J. C. van Schagen, de dichter van "Narren-
wijsheid". Er zijn maar heel weinig mensen echt origineel, Van Schagen was een van 
hen. Een intense belangstelling voor de natuur — vooral voor het allerkleinste —, een 
uitgebreide kennis van wijsbegeerte en literatuur, een voortdurende relativerende humor 
en zelfspot en een levenslange creativiteit. Ik weet verder van de man bijna niets af, 
maar ik denk, dat hij, met alle ergernissen, frustraties en mislukkingen een gelukkig 
mens is geweest, een schepper. 
Een euforisme van hem: 
"Veel nonfiguratiefs komt uit onmacht, iets figuratiefs tot stand te brengen. Omge-
keerd óók waar!" 

H. Bonger 

Ingezonden brief 
Het komt mij voor dat J. W. Sentrop in zijn artikel De overheid: Albedil of Zedenmeester? Reken-
schap, maart 1985) enkele, doch wel vermeldenswaardige facetten niet heeft behandeld, alhoewel 
ze — zelfs in zo'n beknopte verhandeling — m.i. wel genoemd hadden moeten (mogen) worden. 
In de eerste plaats zou je kunnen stellen dat een ieder die zich aan de democratisch vastgestelde 
regels en voorschriften houdt, tegen registraties die erop gericht zijn controle mogelijk te maken, 
weinig bezwaar kan hebben. Dat zou dus een argument pro registratie kunnen zijn. 
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In de tweede plaats miste ik een argument contra registratie nl. het feit dat registratie, bijv. met het 
oog op controleren van belastingfraude e.d., alleen diegenen treft die in een loonadministratie zijn 
opgenomen. De zelfstandige handelaren, degenen die een "vrij beroep" uitoefenen, de exploitan-
ten van louche B.V.'s, eventueel de koppelbazen, degenen voor wie de administratie meer een dek-
mantel is dan een werkelijke verantwoording, kortom allen die niet in het keurslijf zitten van de 
meeste werknemers, kunnen niet (c.q. worden niet) zodanig via registratie worden gecontroleerd 
dat ontduiking gemakkelijk kan worden vastgesteld. Discriminatie dus? 
In de derde plaats miste ik vermelding van het grote gevaar van registratie dat in de praktijk tot 
enorme fraude, misbruik en onoverzienbare ellende, nl. de "inbraak" in de computerbestanden 
met mogelijkheid van wijziging en vernietiging van gegevens ("uitwissen" heet dat), kan leiden. 
Het middel erger dan de kwaal? Bescherming van de privacy staat dan helemaal op de tocht; tegen 
die inbraak is (nog) geen kruid gewassen. 
Mijn conclusie m.b.t. registratie is vergelijkbaar met mijn standpunt t.a.v. kerncentrales nl.: niet 
doen of zéér beperkt doen, zolang geen afdoende oplossing is gevonden voor veiligheid voor wat 
betreft het afval. 

J. Bijleveld 

Naschrift van J. W. Sentrop: 
1. Ik heb mij in geen enkele publikatie van mijn hand tegenstander verklaard van het verschijnsel 
persoonsregistratie, ook niet wanneer het gaat om computerregistraties. Anderzijds gaat de stelling 
dat wie niets te verbergen heeft ook niets te vrezen heeft — en die in richting gaat Bijleveld in zijn 
reaktie op mijn artikel — mij veel te ver. Zij gaat namelijk voorbij aan de vele risico's, verbonden 
aan het gebruik van persoonsgegevens uit een registratiesysteem. De controle die Bijleveld noemt 
moet èn voortvloeien uit de doelstelling van de persoonsregistratie (moet dus vooraf aan de 
geregistreerde kenbaar zijn) èn moet als zodanig acceptabel zijn (moet voldoen aan normen van 
maatschappelijke zorgvuldigheid). 
2. In het bestaan van fraudepraktijken en van een omvangrijk z.g. zwart geld-circuit kan ik be-
paald geen argument tegen registratie ontdekken: persoonsregistraties dienen niet alleen voor 
controledoeleinden en maken andere maatregelen tegen maatschappelijk onaanvaardbaar 'duik-
gedrag' niet overbodig. Ook al kan de privacy-bescherming nooit een dekmantel zijn voor derge-
lijk gedrag, toch hebben — net als alle andere Nederlanders — ook Jacobse en Van Es-achtige 
types recht op een redelijke mate van privacy-bescherming. Fraudepraktijken van dergelijke 'vrije 
jongens' moeten worden bestreden door gerichte controles waar deze het meest nodig zijn, niet 
door alle Nederlanders — en dan inderdaad vooral degenen met een regulier inkomen (salaris, 
uitkering, pensioen), het zij Bijleveld toegegeven — in hun privacy aan te tasten door verscherpte 
controlemaatregelen (uniforme persoonsnummers, koppeling van persoonsregistraties, onderlinge 
gegevensuitwisseling e,d,) 
3. Bij elk gebruik van persoonsgegevens is van essentieel belang het besef dat men in dergelijke 
gegevens in feite te maken heeft met de persoon achter die gegevens; met mensen — en hun 
gegevens — moet zorgvuldig worden omgegaan. Het in een vuilniszak aan de stoeprand zetten van 
dossiers met persoonlijke gegevens is evenzeer een 'kunstfout' als het onvoldoende beveiligen van 
een computersysteem, waardoor inbraken in de gegevensbestanden mogelijk zijn. Te vaak word 
het Duitse adagium: Datenschutz (gegevensbescherming) vor Datenfluss (gegevensgebruik) veron-
achtzaamd, zowel bij handmatige als bij geautomatiseerde persoonsregistraties. Het 'bezint eer gij 
begint' vormt het abc van de persoonsregistratie. 
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