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1nkapse ingsproces 

Aspecten van de kernbewapening 

Een van de meest intrigerende problemen in de kernwapenkwestie is de vraag, 
wat het voor mensen zijn, die zo'n kernoorlog voorbereiden. Zoals men 
achteraf heeft trachten op te sporen, wat voor mensen het waren. die in koelen 
bloede de massamoorden uit de Tweede Wereldoorlog beraamden en uitvoer-
den, zo zou het misschien niet onverstandig zijn, eens na te gaan, wie zich nu 
beroepshalve met de voorbereiding van een eventuele, heel wat massalere, 
„holocaust" bezig houden. Onderzoekingen als die van Hannah Arendt naar 
de Eichmanns en soortgenoten leren ons, dat we ons daarvan geen spectacu-
laire voorstellingen moeten maken. Het waren in de regel hoogst banale 
figuren, die hun gruwelijk bedrijf als een ordinaire routinetaak verrichtten. 
_Sans peur et sans reproche" — zonder vrees of (zelf)verwijt. 

Belangrijkerdan de piloten van Hiroshima en Nagasaki, of de topfiguren van Pentagon 
of Rode Leger, zijn de duizenden werkmieren, die in min of meer comfortabele 
kantoorruimten achter wel geordende bureaus het minutieuze schift- en pluiswerk 
verrichten, waardoor de gegevens voor de scenario's van het eventuele ,.grote werk" 
worden verzameld en via de computers opgeslagen. Kortom: niets is zo onheilspellend 
als de grote bureaucratieën van de massamoord. Niets is ook beter in staat, de 
ontmenselijkende werking van het moderne defensie-apparaat in al zijn geledingen te 
illustreren. 
Een onthullende beschrijving van wat hij noemt „de bureaucratisering van mensen-
moord" geeft een Amerikaanse politicoloog, Henry T. Nash, die zijn ervaringen 
vertelt als voormalig analysator in het Amerikaanse departement van Defensie 
(DOD), tijdens de Koude Oorlog en „Vietnam" in de jaren 1950-'60.* Hij moest daar 
de doeleinden helpen uitzoeken in de Sovjet Unie, waarop de Luchtmacht in een 
oorlog de kern koppen zou moeten afvuren. Zijn specialiteit vormden de hoofdkwar-
tieren van de communistische partij in allerlei Russische steden. Collega's hielden zich 
op soortgelijke wijze bezig met olie-depots, vliegvelden, industriële centra en andere 
strategische doeleinden. Evenals van die collega's — meest akademisch gevormden —
was zijn vurige hoop, dat zijn „doebvittenliisr zou worden uitverkoren voor het 
DOD-strategische plan van een kernaanval, die een snelle, onvoorwaardelijke overga- 

Henry F. Nash, „The Bureaucratization of Homicide" in Protest and Survival, cd. E. P. 
Thompson and Daniel Smith, Penguin Special, Londen 1980 
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ve van de Sovjet-strijdkrachten tot gevolg zou hebben. 
In Nash' latere professorale loopbaan bleef de herinnering aan dit werk hem helder bij . 
maarhet meest intrigeerde hemde _kwellende en verwarrende vraag": wat stak er in dit 
werk aan luchtmachtdoelwitten. dat hem ongevoelig deed zijn voor de moorddadige 
implicaties ervan? Hij en de collega's die een ruim bureau met hem deelden. dronken 
hun koffie en lunchten met elkaar zonder enig besef van schuld of zelfkritiek. Zij 
beraamden kalmweg, grote aantallen mensen te verassen zonder enige morele w eerzin 
en vierden de aanvaarding van hun doelwittenlijst voor een stafplan van primaire 
Sovjet-doelen met een paar extra Martini's... 

„Spel" 
Behalve de algemene overtuiging van de Koude Oorlog was het de veilige opneming in 
een enorm, goed georganiseerd en zorgvuldig hiërarchisch geordend bureaucratisch 
apparaat, waarin onder strikte geheimhouding in teams gewerkt werd. die deze 
reserveloze overgave, deze inkapseling mogelijk maakte. De voortdurende orientatie 
op& „worstcase" in de Koude Oorlog. de berekeningen van de mach tsve rhoud ragen , 
de cijferwoede van de militaire technologie. de als steeds meer bedreigend geziene 
vijand, dit alles deed elke relatie tot menselijk leven uit het oog verliezen. Nash 
herinnert zich hoe een luchtmachtkolonel een ogenblik van zijn stuk geraakte. toen 
hem tijdens een „oorlogsspel" werd meegedeeld. wat het aantal slachtoffers k% as ‘an 
de aanval met een megaton-wapen op een door hem uitgekozen ..vijandelijk" stads-
centrum. Maar hij herstelde zich spoedig: 't was tenslotte immers maar _sper. 
Zo schetst ons Nash tal van psychische mechanismen die, bewust of onbewust ertoe 
leidden, de realiteiten te camoufleren, waarmee men dagelijks bezig was. 1 iet hele 
systeem van persoonlijke veiligheids-controle, waarin verschillende graden voorkwa-
men, die de toegang openden tot steeds dieper gaande geheimen. schiep genoegdoe-
ning of teleurstelling van persoonlijke aard, waardoor de aandacht van de wezenl ij ke 
substantie werd afgeleid. De heersende conversatietoon, niet een overmaat 
smaad- en scheldwoorden ter discriminatie van de _vijand". leverde een legitimatie 
voorde eliminering daarvan. Anderzijds poogde men met een eigensoortige termino-
logie en een complex van afkortingen en akroniemen een sfeer van ingewijd-zijn en 
vertrouwelijkheid te scheppen, die eveneens de rauwe werkelijkheid maskeren kon. 
Naast specifieke vaktermen, die een indruk van koele zakelijkheid en 1VetC nschappe-
lijkestelligheid opriepen, waren er de huis-en tuintermen. die meer familiaire affecten 
beroerden. „Little Boy" was al de gangbare naam voor de H i rosh ima-bom Fat Man" 
voor de zwaardere op Nagasaki. Zo sprak men later over kleine taktische nucleaire 
wapens als „baby nekes". Een typische krijgsplan-vraag, .,Qf men een tiental (ij.  
vijftiental „baby nekes" op het partij-hoofdkwartier van Irkoetsk zou afvuren". kreeg 
daardoor een wat onschuldiger karakter. En dat geldt ook voor de aanduiding in een 
„Fact Sheet"-verklaring van de Luchtmacht voor een .,Minuteman III raket —  als het 
„jongste lid van de ICBM-familie". 
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De „cookie cutter" 
In de Vietnam-oorlog kreeg deze terminologie zelfs een klinische inslag. De vijand 
werd niet gedood. maar _weggenomen" of _weggeblazen". in een „uitvoerende" of 
„beschermende" actie. Een climax in tweeërlei zin bereikte men met de aanduiding 
voor de Neutronenbom enerzijds als „stmlingsverhogend wapen", anderzijds, omdat 
hij immers beoogt mensen te doden en gebouwen te sparen. als de „cookie cutter". Op 
deze wijze kon men de hele atmosfeer in de defensiewereld „zuiveren" van alles wat 
sinister aandoet of een schuldgevoel zou kunnen wekken. Nash trof dan ook bij latere 
bezoeken aan zijn vroegere werkkring, zelfs in de periode van détente. dezelfde 
stemming en opgewekte werklust aan als in de couloirs van een bank of een verzeke-
ringsmaatschappij. 

De ontmaskering van dit inkapselproces geldt natuurlijk niet alleen voor het Ameri-
kaanse defensie-apparaat. Bij de Sovjet Unie zou men stellig een spiegelbeeld aantref-
fen. zij het misschien met enige nuances. De technologische begoocheling is daar 
minstens even sterk, evenals de bureaucratische inslag. Daarbij komt een vredesrheto-
riek, die permanent over de bevolking wordt uitgestort, ook buiten het Sovjet-blok 
Een van de tekenendste reacties van Russische kant na de Amsterdamse vredesdemon-
stratie van 21 november 1981 op de vraag, of zo iets ook in Moskou mogelijk was, 
luidde: ..maar iedereen weet toch, hoezeer wij allen voorde vrede zijn!" Of ook iedereen 
weet. dat de Sovjet Unie een der weinige landen is, waar de leerlingen van middelbare 
scholen een militaire opleiding krijgen, is een andere vraag. 
Toch zou een kritische analyse ook van het Russische defensieapparaat en zijn denk-
sfeer zeer nuttig zijn. Dat die niet á la Nash te verwachten is, karakteriseert het verschil 
met het Westen. Een verschil, waarmee ook het Westers atoompacifisme altijd reke-
ning zal moeten houden. 
Vat'i liet Amerikaans defensie-jargon is natuurlijk via de NAVO ook heel wat in 
Europa doorgedrongen. Termen als _theater" voor een eventueel Europees oorlogs-
front. „voorwaarts gebaseerde defensie" voor een duidelijk offensieve optie, doen ook 
hier de ronde. Het hele cijfergegoochel rond de „middellange afstandsraketten", 
waarmee we nog genoeg te stellen krijgen, en de voortdurende afwisseling van veront-
rustende en geruststellende uitspraken van figuren als Luns, verraden een soortgelijke 
atmosfeer in Brussel als in Washington. 
Soms zou je die hele militaire poespas van je willen afschudden, niet inbegrip van het 
gerenommeerde „afirhrikkings-eren Richt-, dat wel niet meer waard zal blijken dan 
zijn voorgangers en uiteindelijk zal bezwijken. Heeft Jonathan Swift, die zich in zijn 
eeuw ook daarmee beladen zag. niet reeds opgemerkt. ..dat een musje voldoende was 
om dat hele evenwicht te gelegener tijd te verstoren''? 

Gevaarlijke analogieën 
Men zou wellicht nog heel wat meer verschijnselen in de Westerse samenleving onder 
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die term „inkapseling" kunnen samenvatten, waarvoor onze sociale wetenschappers 
waarschijnlijk wel hun vakjargon hebben. daar dat is veelal beperkt tot de eigen 
clan-genoten, zodat het de gewone man nauwelijks beroert. In sommige kringen hoort 
men wel eens de hele „verzorgingsstaat" daaronder brengen, die weinig meer zou zijn 
dan een „inpakken" van de arbeidersklasse. Maar de drift, waarmee de maatschappe-
lijke bovenlaag de „verzorgingsstaat" in deze crisis te lijf gaat. wijst wel anders uit . Ook 
de felheid, waarmee sommigen tegen de demokratische vrijheden en aanspraken te 
keer gaan, toont wel, dat het ook hierbij om meer gaat dan een formele, burgerlijke 
fopspeen. De lichtvaardigheid, waarmee vooral jongeren geneigd zijn tegen alle 
overeengekomen regelingen en grenzen aan te schoppen of die liefst met geweld te 
doorbreken, is misschien ook een uitwas van of een reactie tegen een _i n ka ',se! i n gs p m-
ces" , waartoe men de wat overmatige demokratiseringsgolf van de jaren '60 '70 zou 
kunnen rekenen. Maar als die kwasi-anarchistische reactie al te ver doorslaat. staat een 
proces van „inkapseling" met heel andere middelen spoedig voor de deur. 
Momenteel gaat voor het Westen de grote bedreiging uit van een uit nationale 
krenking en rancune voortgekomen, machtswaan van een Amerikaans regime. dat 
zich meer door overspannen geldingsdrang dan door verantwoordelijk politiek beleid 
laat drijven. Men behoeft niet de gevaren van een onbarmhartig en tevens geraffineerd 
Russisch machtsstreven, zoals zich dit in de Poolse lijdensweg manifesteert, te looche-
nen om zich evenmin door een Amerikaanse kruistocht-propaganda te laten meesle-
pen, die in hoge mate door nauwelijks beheerste emoties wordt aangevuurd. I iet is nu 
eenmaal rampzálig, dat de wereld in de huidige crisissituatie afhangt van de onbereken-
bare gesties van twee wereldmachten. die uiteindelijk bepaald worden enerzijds door 
een, na zijn warmbloedige uitspraken telkens gecorrigeerde, in de m assa-
communicatiemiddelt n virtuoos getrainde, volksmenner, anderzijds door een met 
het hele geprefabriceerde aureool omhangen, top-bureaucraat. die fysiek zich nauwe- 
lijks staande kan houden. De enige reserve is, dat geen van heiden 	rschi j n I ij k als 
werkelijke representant kan gelden van de door hen geleide volken. Maar dat behoeft 
de mechanische reflex van hun optreden op een kritiek moment niet minder heilloos te 
maken. 
Daarom juist is de dooreen Amerikaans geleerde als Nash gesignaleerde _bureaut ra t - 
sering van de massamoord" , die hier als _inkapseling" in ruimere zin aan de kaak wordt 
gesteld, zo noodzakelijk. We zien met name, tot wat voor mensonterende activiteiten 
ook een Westers regime — van het communistische hebben we genoeg ervaring — VOO( 
zijn „demokratische verantwoording" kan nemen, zoals de gruwelijke martel- en 
moordpraktijken tegen Salvadoriaanse en andere Midden-Amerikaanse rebellen, in 
htin land en op het eigen territoir. De weerslag van deze politieke zedenverruwing 
ervaren we in Europa tot in ons eigen land, waar men de eigen _jongens" tot vak kundig 
„executeren" wilde opleiden. Gelukkig zijn er dan altijd nog mensen met hersens en 
een normaal geweten, die daar nog tijdig een stokje voorsteken. Die manifesteren zich 
ook in Amerika, hoe langer hoe meer. En zelfs, maar vraag niet tegen welke prijs, in de 
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Sovjet-wereld. 
Nash besluit zijn exposé met een verwijzing naar Hannah Arendt's opmerking. dat de 
mensen. die de wapenbureaucratie uitmaken, één menselijk vermogen verwaarlozen, 
dat zij van de hoogste waarde acht, namelijk het denken. .. Vele run de tragedies van het 
verleden zijn minder te wijten aan hei kwaad of de stupiditeit van de mens. dan aan zijn 
gedachteloosheid". In deze koele slotoverwegingzullen ook vele humanisten zich terug 
kunnen vinden. 

B. W. SCH. 



De heilige koe bij de horens gevat 

Ter herinnering aan cie India.se hunnini.st 	.Spali 

De humanistische beweging in India is niet sterk. Zoals dat voortoneel andere 
stromingen in met name dit land geldt, is haar kracht afhankelijk van het 
optreden van charismatische leiders. Het overlijden van prof. dr. A. 13. Shah. 
11 oktober 1981, zal door humanisten in India en daarbuiten daarom gevoeld 
worden als een groot verlies. 

Shah. die 61 jaar is geworden. nam in het kleine. maar bonte gezelschap pan Imindn is-
ten. vrijdenkersen atheïsten in India een heel eigen plaats in. 1 lij w as ant niet 

het politieke bewustzijn van de indian Radica/ flunianivi Association. /onder aarzelen 
koos hij als student de kant van de legendarische M. N. Rov. in diens strijd tegen de 
Engelse overheersers. Na de onafhankelijkheid deelde hij Roy's toenemende afkeer 

van de nooit aflatende partij-politieke twisten waarin het emancipatie-proces a n het 
Indiase volk telkensweer verzandde. Gaandeweg verwierf Shah zich een onafhankelij-
ker positie, waarin hij—van huis uit wiskundige en statisticus— het oor hem t flerende 
perspektief op de Indiase samenlevingontwik-kelde. namelijk het culturele. De w eg tot 
verandering die hij daarbij onophoudelijk wees was die van opvoeding en onderwijs in 
geestelijke vrijheid. Als direkteur van een inter-disciplinair pedagogisch instituut Juin 
de Universiteit van Poona heeft hij vele generaties studenten tot onafhankelijk oorde-
len gebracht. En meer dan dat: zijn intellektuele verdienst e  is dat .1., de w. ()riek van 

deze geesteshouding blootlegde in de Indiase traditie zelf. 
Een recent voorbeeld van Shah's vrij heids- C11 waarheidsgym is het door hens ilk (1111211 

intellektueel forum opgerichte tijdschrift Quest. Onder de noodtoestand san Indira 
Gandhi werd het in 1976 verboden. maar een jaar later verscheen het weer als New 
Quest. Daarnaast was hij de motor achter enkele kleine sociale projek ten onder de 
armste bevolkingsgroepen in het binnenliind van de deelstaat Maharasht ra. A.13. Skiah 
was denker èn doener. 
Er is echter èen verdienste die ongetwijfeld met zijn naam verbonden zal blijven. Dat is 
zijn strijd voor de gelijkberechtiging van Islamieten in zijn land. Met deze voor ons op 

het eerste gehoor opmerkelijke preoccupatie diende Shah echter drie doelen die ook 
Westerse humanisten dierbaar zijn: scheiding van kerk en staat. gelijkheid voor de ‘‘et 
van onverschillig welke godsdienst of levensovertuiging en verdraagzaamheid. I >it 
alles werd gedragen door zijn diepe gevoel van verbondenheid juist met onderliggende 
groepen in de samenleving. Het tekent zijn gezindheid dat hij het kon opnemen voor 
mensen met wie hij het wezenlijk oneens was. Daardoor heelt hij niet alleen bi igedra- 
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gen aan de sociale emancipatie van deze grootste godsdienstige minderheid en daar-
mee de betekenis van het Hindoeïsme sterk gerelativeerd. maar kon hij het zich 
eveneens veroorloven om op belangrijke punten (bijvoorbeeld de positie van de 
vrouw) kritiek op de Islamitische praktijk te leveren die daar uiteraard gevoelig 
aankwam. Het belangrijkste podium daarvoor verschafte Shah zichzelf met The 
S'eeuhmst, het maandblad van de door hem in 1969 opgerichte !intim Secular Society. 
Ruim een jaar geleden had Casper Vogel voor het HV-radioprogramma twee lange 
gesprekken met prof. dr. A. B. Shah. thuis in Poona. Het tijdschrift Rekenschap eert 
de betekenis en de nagedachtenis van deze grote Indiase humanist. door een weergave 
van niet eerder gepubliceerde delen van deze gesprekken. In het eerste deel gaat Shah 
uitgebreid in op cie achtergronden van zijn werk voor de Islamitische minderheid. 
Vervolgens komt ter sprake de verhouding religie en humanisme in de Indiase kon-
tekst. 

Poona is in Nederland vooral bekend geworden door de jarenlange aanwezigheid van 
de Ashram van Bhagwan Sree Rasjneesj. Maar er is ook een ander Poona. dat van de 
National Secular Society. 
.,In zekere zin heeft het Poona van de National Secular Society een traditie van meer 
dan honderdvijfentwintig jaar. Al in 1850 hebben twee belangrijk sociale hervormers 
van het moderne India een aanval gericht op de greep die de klassieke godsdienst op de 
geest van hun tijdgenoten had. Ze vielen het bijgeloof aan en de sociale instituties van 
de 1 lindoesamenleving. Als resultaat daarvan zien we vandaag dat Nlaharasjtra als 
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deelstaat een meer rationeel ingestelde samenleving herbergt dan je in andere delen 
van het land kunt vinden. Er bestaat een lange keten van hervormers, van mensen die 
de godsdienst kritiseerden. Sommigen van hen waren atheïsten. anderen agnosten ot 
zelfs gelovigen. Onder de zogenaamde moderne heiligen vinden we mensen die 
gestreden hebben tegen kwaden als onaanraakbaarheid, onderwerping van vrouwen. 
allerhande soort bijgeloof in goden en godinnen, het kaste-systeem. 
De Indian Secular Society probeert deze traditie voort te zetten op een geïnstitutionali-
seerde manier. Wij hebben ons vooral bepaald tot de Rechten van de Mens, d.w.z. — in 
tegenstelling tot andere humanistische groeperingen — hoewel de meeste van onze 
mensen atheïsten zijn proberen we anderen niet tot atheïsme te „bekeren". Ik mag er 
aan toevoegen dat terwijl er een aantal groepen zijn die de sociale ongelijkheden in het 
Hindoe-systeem hebben gekritiseerd evenals de Hindoe-godsdienst zelf, de Indian 
Secular Society de enige in het land is tot op de dag van vandaag. die tussen de ene en de 
andere godsdienst geen enkel onderscheid maakt en die met name de Moslims niet 
beschouwen als mensen met een ingeboren onvermogen tot moderne waarden en 
kennis, die niet in staat zijn hun eigen geloof en tradities kritisch te bezien. We hebben 
heel wat kritiek, vijandigheid, en zelfs lichamelijke bedreiging ontmoet in de loop van 
de laatste twaalf jaar dat we aktief zijn. Maar ik geloof dat we nu indruk maken op het 
denken van de jongere generaties. Ik geloof ook dat we een zekere bres geslagen 
hebben in het bijzonder in de Moslim-orthodoxie, en tot op zekere hoogte hij de 
katholieken. 

Verschil met het westen 
Er is een verschil tussen de problemen waarmee ti in het westen te maken hebt met de 
kerken en de problemen waar wij in India voor staan. I n India maken de Christenen. 
alle richtingen samengenomen, nog geen 5% van de bevolking uit. Vergeleken met de 
Moslims liggen ze voor op het terrein van onderwijs e.d. In de naam van de godsdienst 
nemen ze ook niet hun toevlucht tot massaal geweld. Bij de Moslims ligt dit anders. De 
islamitische traditie, in het bijzonder in India, leert dat Moslims hij zekere gelegenhe-
den niet hebben geaarzeld om geweld te gebruiken als ze gekritiseerd werden. ook al 
gebeurde dat laatste in akademische taai. Daarom heeft letterlijk niet een islamitische 
geleerde zijn eigen traditie durven kritiseren op de manier zoals christelijke theologen 
dat bijvoorbeeld konden doen. Of zoals de Hindoe-traditie op akademisch ni‘ o 
kritisch onder de loep is genomen. Wij hebben geprobeerd in deze leemte te voorzien. 
Ik denk dat we vooruitgang hebben geboekt want, wat er ook gebeurt, de Moslims in 
India kunnen de diskussie over wat er in hun samenleving mis is, niet meer tegenhou-
den. Vroeger zouden ze dat niet gedaan hebben. Dan zouden ze gezegd hebben dat hun 
godsdienst volmaakt is, zoniet de volmaaktste. Als er dan iets aan de samenleving zou 
mankeren zou dat komen omdat Moslims zich niet als goede Moslims gedroegen of dat 
ze door de Hindoes gediskrimineerd werden. Nu zijn Moslims begonnen met zich af te 
vragen — al zijn het er maar enkelen, het is een goed begin — wat er mis is met hun 
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godsdienst en hun traditie en of ze deze kunnen verdedigen, zonder zich in hun eigen 
ogen belachelijk te maken. Dit is een belangrijk aspekt van ons werk. 

Het probleem van de Heilige Koeien 
Een ander belangrijk punt van onze aktiviteit is de kritische beschouwing van de 
Hindoe-traditie. Ik mag wel zeggen dat ik de eerste was die een boek publiceerde over 
het probleem van het slachten van de _heilige koeien", in 1967, toen geen enkele 
wetenschapsman of politikus het aandurfde om openlijk te zeggen dat het verbod om 
koeien te slachten verkeerd was en dat de koe niet heilig was volgens de Hindoe-
traditie, met name die van de Vedanta. Deze beschouwt de koe als iets wat vereerd 
wordt, maar ook gedood mag worden. Zowel in de sacrale als in de profane literatuur is 
voldoende bewijs te vinden dat een koe gedood werd, bijvoorbeeld hij het ontvangen 
van een eminente gast. Daar zijn voldoende bewijzen van. Maar gedurende de laatste 
tweeduizend jaar is dit gebruik vervormd; ik zou liever zeggen door allerlei krachten 
weggemoffeld. Vandaag is het resultaat dat geen enkele Hindoe-leider, geen enkele 
intellektueel, behalve de marxisten en socialisten, in het openbaar zou durven zeggen 
dat er niets verkeerd is aan het doden van een koe. 
Vervolgens hebben we geprobeerd de intellektuele en politieke elite ervan te overtui-
gen dat een uniformering van de burgerlijke wetgeving in heel India nodig is, noodza-
kelijk is. Onze grondwet draagt de staten op het burgerlijke recht over het gehele 
grondgebied van India gelijk te maken. Misschien dat onze vrienden in Europa niet 
begrijpen waarom wij daaraan zoveel waarde hechten, maar het gaat om de volgende 
twee punten. 
Ten eerste, als je een moderne vrije rechtsstaat wil kreeren, een open samenleving, in 
de hedendaagse wereld, dan behoren de grondrechten van alle burgers dezelfde te zijn. 
Ongeacht godsdienst, kaste, geslacht of taal. Ten tweede, afgezien van het probleem 
van de opbouw van een land, in de liberale betekenis, is er ook de kwestie van de 
rechten van de mens m.b.t. de islamitische vrouwen. Het Hindoeïstische familierecht 
was tot op zo'n 25 jaar geleden, gebaseerd op de oude Hindoegeschriften. En dat was 
een systeem gebaseerd op ongelijkwaardigheden. Door verschillende wetten, huwe-
lijkswetgeving, echtscheidingswetgeving, erfrecht, voogdijschap, adoptierecht e.d. is 
dit veranderd. Dit alles is het Indiase parlement gepasseerd in de jaren 1955-1956, 
onder Nehroe. Vandaag de dag hebben Hindoe-vrouwen in tegenstelling tot vroeger 
althans officieel gelijke rechten als Hindoe-mannen. Vroeger kon een Hindoe-man 
zoveel vrouwen trouwen als hij wilde. Het enige punt was, dat hij er van niet één kon 
scheiden. De Islamitische wet is echter onveranderd. Als gevolg daarvan kan een 
Moslim in India vier vrouwen trouwen en wat nog erger is, zou ik zeggen, hij kan één of 
allemaal naar zijn goeddunken verstoten, louter door het drie maal achter elkaar 
uitspreken van bepaalde woorden. De verstoten vrouw heeft dan zelfs geen recht op 
alimentatie. 
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Armoede onder Moslims het grootst 
De meeste Moslims in India zijn arm. vergeleken met de Hindoes en de Christenen. 
Het hele land is arm, maar ik denk dat de armoede en het analfabetisme onder de 
Moslims het grootst zijn. Ik zal u wat cijfers geven. 
Volgensde volkstelling van 1971 in India kan ongeveer 30 procent van de mensen lezen 
en schrijven (kinderen ondervijf jaar buiten beschouwinggelaten ). Ten aanzien van de 
Moslimszijn ergeen afzonderlijke cijfers beschikbaar. maar volgens een schat t ing 
een vroegere rechter in het Hooggerechtshof van Madras. zelf een Moslim. was het 
percentage alfabetisme onder Moslims 51/2. Maar hij ging verder. en stelde dat dit onder 
Moslimvrouwen niet hoger dan een half procent was. Dit zou betekenen. dat liet 
percentage onder Moslimmannen ongeveer 11 bedraagt. Dit staat tegenover een 
percentage geletterdheid onder Hindoemannen van -) tot 50. Onder Christenen zal dit 
ongeveer ook zo liggen, als gevolg van het werk van missionarissen. 
Ten tweede lopen de Moslims op ekonomisch gebied achter. De enigen die er nog 
slechter bijstaan vormen de groep die vroeger de ..onaanraakbaren-  werden ge-
noemd. Het gevolg is, dat als een Moslim zijn vrouw verstoot. zij niets heeft om op terug 
te vallen om te overleven. De meesten moeten dus gaan werken als hulp in de 
huishouding of vervallen tot prostitutie. Men zou zich kunnen voorstellen dat dit de 
leiders van dit land ingeeft dat gescheiden Moslimvrouwen op zijn minst recht hebben 
op een redelijke alimentatie. Maar dat laat de Grondwet niet toe. De Grondwet is 
gemaakt door mensen die zich juist ontworsteld hadden aan het scheidingsdrama an 
India en Pakistan. Zoals u waarschijnlijk weet, ging dat met veel bloedvergieten 
gepaard. De ontwerpers van de Grondwet wilden toen de Islamieten verzekeren dat ze 
in het nieuwe India niet op een onredelijke manier zouden worden behandeld. 
Inde loop van de tijd isdeze verzekering van gelijke behandeling steeds meergeworden 
tot een garantie van nod-interventie in de godsdienstige zeden en gewoonten. In dit 
land heeft de meerderheid geen toegang tot de informatiekanalen. Ik vertelde ti net 
over het percentage geletterdheid onder Moslims. Velen van hen zijn zelfs te arm om 
een krant te kópen, als ze hem zouden kunnen lezen. In zo'n samenleving zijn de 
meesten aangewezen op mondelinge kommunikatie. En in deze kommunikatie wordt 
voorzien ofwel door de politieke Moslimleiders, of bij de godsdienstige leiders. Deze 
laatsten zijn bepaald gebaat bij het handhaven van de status quo, want het lot an de 
Moslimvrouwen en -mannen interesseert hun weinig. Htín zorg gaat er in de eerste 
plaats naar uit dat Moslims in India kunnen leven volge-  ns de regels van de Koran. En de 
Koran staat dit toe: meervrouwendom en mondelinge verstoting. 

Veranderingen zijn moeilijk 
De Islamitische politieke leiders gebruiken de Islamitische massa's als achterban in hun 
eigen belang, want zo hebben ze een onderhandelingspositie met de I lindoeleiders uf 
de nationale leiding. De Hindoepartijen zijn in dit opzicht wat verlichter. dat ze de 
morele moed of de intellektuele integriteit hebben om te staan voor de mensenrechten 
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die onze Grondwet elke Indiër toekent. 
Dus die hebben allemaal hun mond gehouden. Nor!, vorige week heeft onze minister 
van justitie in het parlement gezegd. dat hij zich niet zou bemoeien met het personen-
recht ten aanzien van Moslims en Christenen zolang de vraag naar verandering niet van 
deze groepen zelf zou uitgaan. Indien nu een gemeenschap qua opleiding achterloopt 
(meer dan driekwart van zijn leden is letterlijk ongeletterd) en als hun leiders hij deze 
stand van zaken belang hebben. hoe kun je dan ooit ter wereld uit deze groepen een 
roep om verandering verwachten'? 
De Moslimvrouwen zullen zeker verandering willen. Maar zij kunnen zich niet uitspre-
ken. omdat het zwaard van Damocles dat hier mondelinge verstoting heet, boven hun 
hoofd hangt. ()p het moment dat de Moslimvrouw openlijk naar buiten treedt en een 
verandering in liet personenrecht opeist. wordt ze door haar man eruitgegooid. Ze is 
aan handen en voeten gebonden en durft dus niet te spreken. En de Moslimman heeft 
geen belang hij verandering, want hij heeft alle vrijheid die een man zich maar kan 
wensen. 
Wel, dit is één aspect van ons werk, en een opmerkelijk, want de orthodoxe Moslims, 
die niet willen dat hïin gemeenschap een gelijkwaardig maar geïntegreerd onderdeel is 
van de gehele Indiase gemeenschap die in de constitutie belichaamd is, een liberale en 
open samenleving; zij haten ors ook, want zij zien ons als een bedreiging van hun 
positie. Ons werk op dit gebied is belangrijk, omdat voorzover ik weet er geen enkele 
andere organisatie is (van humanisten, rationalisten, socialisten noch marxisten) die 
openlijk voor deze zaak opkomt, hoewel ze het wel met ons eens zijn. 

Hamid Dalwai: uitdaging 
Er was ook een persoonlijke reden voor, die het vermelden misschien waard is. Toen 
we de Indian Secular Society stichtten. in 1967, trouwde een meisje uit de Brahmanen-
kaste een Moslim-jongeman, die bij zijn vader op kantoor werkte. Zo'n driehonderd 
Hindoe-aanhangers hebben toen op luidruchtige wijze gedemonstreerd buiten de zaal 
waar hun receptie gehouden werd (onder de gasten bevonden zich overigens ook 
Hindoes). Ik was toen in Bombay en las over deze demonstratie van orthodoxe 
Hindoes. Vol afschuw schreef ik een ingezonden brief in die krant, de Maharasjtra 

Times, waarin stond dat dit soort problemen, veroorzaakt door duistere godsdienstige 
krachten, door politici niet bestreden kunnen worden, en dat daarom vrijwilligers naar 
voren zouden moeten komen die dit probleem bij de kop pakken. 
Ik vroeg diegenen die daar in geïnteresseerd waren kontakt met me op te nemen. 
Vanuit heel Maharasjtra kreeg ik zo'n vijftig brieven en één daarvan was van Hamid 
Dalwai. Ik had van hem gehoord, maar hem nog nooit ontmoet. Hij was bekend als 
schrijver van korte verhalen in Maharati. Maar hij werkte onder de Moslims. Hij 
probeerde ze ervan te overtuigen dat ze hun houding moesten veranderen: dat ze hun 
godsdienstige traditie kritisch moesten bezien, zodat de Islamitische minderheid in 
India zijn achterstand ten opzichte van de andere groepen kon inhalen. Hij was een 
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roepende in de woestijn. Daarom nam hij kontakt met me op en een tijd lang 
ontmoetten we elkaar elke week. Daarna besloten we dat er een Organisatie moest 
worden opgericht, en dat werd de Indian Secular Society. 
Zo is mijn belangstelling voor het Moslimprobleem gewekt en kwam ik daardoor later 
in aanraking met de islamitische kuituur, die ik fascinerend hen gaan vinden. Als je de 
vroege geschriften en literatuur van de Islam neemt verbaas je je over de eenvoud van 
geest van die Arabieren en de openheid waarmee ze zelfs met de vrouw van de profeet 
kwesties als bijvoorbeeld over seksualiteit bespraken, allerhande zaken. Dit alles heeft 
me het inzicht gegeven waarom ook elders ter wereld de Islamieten de aansluiting niet 
hebben gevonden met het moderne leven. Ik begreep er ook door waarom overal ter 
wereld, van Nigeria tot Indonesië Moslims niet in staat zijn geweest om de aansluiting 
bij de hoofdstroom van het moderne leven te maken. Nergens ter wereld. van Nigeria 
tot Indonesië zult u een moslim-beweging vinden van het type dat rationalisten en 
humanisten vertegenwoordigen. Of die van het type van moderne kritische Christe-
nen. Ik uenk daarom dat Hamid Dalwai de eerste is in de geschiedenis van de Islam die 
de Islam frontaal uitgedaagd heeft. Niet door het schrijven van verdedigende studies 
waarin de islamitische leer met de moderne kennis verzoend wordt: neen hij vatte de 
koe bij de horens door te stellen dat iets dat veertienhonderd jaar geleden geformu-
leerd is geen bindende kracht heeft voor volgelingen veertienhonderd jaar later. 
Omdat de mens verandert, de samenleving verandert. de omstandigheden waaronder 
we leven veranderen. De kennis van de mensen groeit • dus moeten we ook noodzakelij-
ke veranderingen toelaten in onze instituten, in onze houding, in onze waarden: alles in 
het licht van de moderne wetenschap. Goed, dit verklaart waarom we zoveel aandacht 
aan moslimproblematie k schenken". 

Religie en humanisme 
Tot dusver sprak u over godsdienst en humanisme vooral vanuit tegenstellingen. Maar is 
er — misschien juist hier — geen verzoening van beide mogelijk? 
„Ik geloof niet dat in India een komhinatie van humanisme en godsdienst mogelijk is. 
Het begrip „religieus humanisme" is hier niet levensvatbaar en ik zal uitleggen 
waarom. 
Godsdienst heeft twee aspekten. Het ene is de doktrine. vervat in de heilige geschriften 
en uitgewerkt door de theologen. Nu is het denkbaar dat deze leerstellingen en hun 
interpretaties door algemeen geachte kommentatoren in overeenstemming gebracht 
kunnen worden met de humanistische conceptie van mens en wereld. Er kunnen 
dogmatische verschillen zijn, maar deze kunnen met elkaar verzoend worden. Dat wil 
ik wel aannemen. 
Maar in de praktijk lukt dat niet, want het religieuze bewustzijn van de overweldigende 
meerderheid van de Indiase bevolking, of ze nu Hindoe, Moslim of Christen zijn, 
bevindt zich op een veel lager nivo dan dat waarop sommige van die leerstellingen niet 
humanisme verzoend gouden kunnen worden. Dit heeft een aantal oorzaken. Ekono- 
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mische achterstand. die geleid heeft tot een achterstand in opleiding. die weer tot een 
geringe levensstandaard leidt... Bepaalde waarden kun je nu eenmaal niet begrijpen 
als ze geen gestalte krijgen in je eigen ervaring of die van je buurman. Anders zijn ze 
alleen maar intellektueel w bevatten, en dat spreekt de gewone man niet aan. 

Er zijn uitzonderingen geweest, maar die zijn uiteindelijk mislukt. Ik noem slechts drie 
namen. Een is die van Tukaram, een 17de eeuwse heilige wiens werken nu nog modern 
aandoen. Hij behoorde niet tot de kaste van de Brahmanen. Ik zou niet aarzelen hem 
een religieuze humanist te noemen. Ik voel een grote geestelijke verwantschap met 
hem. Hij geloofde zeker in de traditionele Hindoe-doktrines, had ook kritiek op ze, 
verwierp een aantal absurditeiten. maar hij was zeker een Hindoe. Hij was Visjnoe 
toegewijd enzovoort. 
Een andere is een moderne heilige. G hadge Maharaj. Maharaj is een eretitel. Als u met 
Air India reist komt u hem als getekend figuurtje overal tegen. G hadge Maharaj is nu 
dood, dacht ik. Hij is voor mij ook zo'n humanistische heilige. Hij gaf z'n eigen 
interpretatie aan religie; had ook zoiets als een Bergrede. Zo'n uitleg gaf hij ook aan de 
Hindoe-godsdienst. Maar dat gebeurde ook omdat hij uit een lagere kaste kwam. Toch 
was hij over heel Maharashtra gewaardeerd in alle lagen van de bevolking. 
De derde is Ghandi, die ook zijn eigen interpretatie van godsdienst had. Hij sprak de 
taal van het Hindoeïsme, maar gaf het wel nieuwe inhoud. Hij moet bijvoorbeeld 
gezegd hebben dat als de heilige schriften ingaan tegen de rede en de moraliteit, „dan 
zal ik verder gaan zonder die schriften-  . Hij zei dat in het kader van een campagne voor 
afschaffing van de onaanraakbaarheid. Ghandi introduceerde westerse waarden in 
zijn beweging, punctualiteit bijvoorbeeld. Indiërs hebben een cyclisch begrip van tijd, 
dus zij geloven daar niet zo sterk in. Ghandi introduceerde burgerzin en bracht 
honderdduizenden vrouwen tot deelname aan het openbare leven door middel van zijn 
beweging. 
In al deze opzichten ging hij in tegen de Hindoe-traditie. Zo moet hij ook gezegd 
hebben dat de regering het recht niet heeft om de slacht van koeien wettelijk te 
verbieden, omdat India niet alleen aan de Hindoes toebehoort, maar ook aan de 
Moslims, Christenen. Joden en ieder ander die in India woont en dit als zijn land 
beschouwt. Hindoes hebben het recht niet om hun godsdienstige leefregels dwingend 
op te leggen aan andersdenkenden. 

Kritiserende taak voor humanisten 
Waar het mij nu om gaat is: er was Tukaram, er was Giftige Nlaharaj • er was Ghandi. 
Ghandi is in zekere zin nog steedseen levende realiteit bij ons. En toch hebben alle drie 
jammerlijk gefaald in het bevechten van humanistische waarden. Nog afgezien van de 
rest van de maatschappij. zelfs niet onder hun eigen volgelingen. De volgelingen pan 
Tukaram ondernemen nog steeds een processie ‘anuit een plaats dicht bij Poona. naar 
een tempel van Visjnoe en consorten. Deze mensen hielden de onaanraakbaarheid nog 
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in ere tot twee jaar geleden. Toen een vriend van mij daar tegen demonstreerde zijn 
daar grote moeilijkheden uit voortgekomen met de mensen. De autoriteiten moesten 
ernogaan te pas komen. Zoziet u waar de achterstand in opleiding nog steeds toe leidt. 
Nogaltijdzijn het decharismatische leiders in het politieke en het geestelijke les knix\ ier 
woorden zonder meerals wet worden aan \ aard door hun volgelingen. Zijn het \ nue ti-
wers, dan taant hun invloed een paar jaar na hun dood en keren de ge‘\ ouwen terug in 
het oude patroon. Daarom geloof ik dat minstens in de volgende tientallen jaren de 
taak vande humanisten in India behoort te zi in de donkere kanten van de godsdiensten 
te kritiseren en aan te vallen. eerder dan godsdienst en humanisme met elkaar te 
verzoenen. Misschien later, als de tijd daarvoor rijp is. is zoiets mogelijk-. 

lk vroeg naar de mogelijkheid van de kombinatie van humanisme en religie met in het 
achterhoofd de Nederlandse dichter Dèr Mouw. die ook als wetenschapsman veel te 
betekenen had. Hij was wiskundige, taalkundige, en docent oude tulen. Dèr Mouw was 
ervan overtuigd dat men de wetenschappelijke methode 'noest volgen. Alleen ren 
probleem kon deze nooit oplos.sen, en dat is hoe men zich met het leven zeil an verstaan. 
Daarvoor achtte hij de wetenschap niet toereikend. Hij is .S'ati.sk riet gaan studeren en had 
daarvoor direkte toegang tot de Oepanisjads. Daardoor liet hij zich zo inspireren. dat in 
de laatste jaren van zijn leven hij een stroom sonnetten heelt geschreven die zijn levensge-
voel en levensbeschouwing onder woorden brengen. Als dichter noemde Dèr tntiv zich 
Adwaita (= „de tweeheid te boven-, CV). Daarmee demonstreerde hij zint visie op 
wetenschap en religie. lk vind daarin een vorm van religieus geinspireerd humanisme 
terug, geënt op oude Indiase tradities. 

„Ja, dat kan het geval zijn hij enkelingen. ik kan dat niet ontkennen. Ik gaf liet 
voorbeeld van Ghandi al. Ghandi was een eerlijk gelovige in de waarheid sar het 
Hindoeïsme. Maar hij had een eigen opvatting daarvan. die zeker niet door orthodoxe 
Hindoeïsten gedeeld wordt. Daar gaat het om: als je niet een behoorlijk groot aantal 
mensen als Ghandi hebt, die kritisch kunnen staan tegenover ()vergde \ orde tradities 
zonder ze geheel overboord te zetten, :s zo'n verzoening niet mogelijk. :Aam-  w at ik \\ i 
zeggen  is dat je zo'n groot aantal Ghandi's niet zult krijgen als je de aanval op de 
traditionele godsdienst niet frontaal opent. Dan zullen de mensen pas aan het denken 
worden gezet. 
Mensen zoals de dichter die u net beschrijft, zijn er 'n aantal altijd geweest. Sommige 
delen van de Oepanisjads kun je interpreteren op de manier zoals hij deed. Ik heb de 
Oepanisjads ook gelezen. Wat ze in wezen aangeven is een mvstiek begrip sar 
waarheid '. 

Dèr Mouw gaat inderdaad ook terug op Europesemystici. 

„Er is ook een zekere overeenkomst tussen mvstiei in Europa, het soefisme in (le Islam 
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en de Hindoeïstische Oepanisjads. met name met betrekking tot dit begrip van 
waarheid. Maar dit begrip gaat alle logika te buiten. Daarom kun je er geen enkele 
konklusie aan verbinden. Maar de vraag die ik liever stel is: Hoe verbeter ik de 
menselijke situatie? 
Ziet u. de Oepanisjads houden zich vooral bezig met de vraag naar innerli j ke bevrijding 
van het individu. Van sociaal belang zijn ze niet. De humanist houdt zich niet de 
samenleving bezig. Laatst heb ik in een artikel over Islam en humanisme nogeens H. J. 
Blackham geciteerd. uit z'n boek Humanisme. Hij zegt, dat de humanist twee dingen 
doet. Hij aanvaardt de verantwoordelijkheid voor zijn eigen daden. maar mede voor 
die van anderen. Die „anderen-  komen in de Oepanisjads niet voor. Die gaan over een 
stemmige wereld. waarin ieder individu verwikkeld is in een zoektocht naar het eigen 
geluk. Hij ziet zijn medemens niet als broeder. Ook op filosofisch nivo is dit idee van 
broederschap afwezig. Ik heb vaak het gevoel dat als mensen uit het westen de 
I I i ndoefi losofie bestuderen, ze dat doen tegen de achtergrond vaneen maatschappij en 
kultuur waarin ze zelf opgenomen zijn. Zij kijken tegen die Hindoefilosofie dus aan 
vanuit een perspektief dat sterk verschilt van dat van ons. Wij zien in onsdagelijks leven 
de konkrete gevolgen van deze gedachtenwereld. Het volslagen gebrek aan zorg ten 
opzichte van menselijk lijden. de onverschilligheid jegens andere menselijke wezens. 
de weigering om de burgerlijke samenleving te erkennen. het individu in zijn wereldse 
gedaante. Men beziet het individu slechts als een geestelijke eenheid, niet als een mens 
van vlees en bloed. Daarom vraag ik me-denkend aan westerse belangstellenden in de 
Hindoe-traditie - wel eens af. of ze ons niet meer schade dan goed doen-. 

CASPER VOGEL 



Humanisme, ethie en poitiel 

In liet Humanistischl'erbond is de laatste anderhalf jaar veel gediscussieerd over 
de relaties tussen humanisme en politiek respectievelijk tussen ethiek en politici,. 
Daarbij is ook dc' vraag aan (le orde gekomen of het Humanistisch l'erbond zich 
melde politiek zou mogen bezighouden en, zo ja, op welke wijze en in welke 'luw. 
Ten dele had deze discussie te maken niet liet belangrijke vraagstuk van de 
kernbewapening, waarover het Humanistisch l'erbond een verklaring heelt 
uitgegeven, die niet van alle leden dc' instemming had. Zowel in Hu nanist als in 
Rekenschap is door verschillende auteurs aan deze discussie deelgenomen. Dit 
opstel is een bewerking van de voordracht, die ik heb gehouden op 25 oktober 
1981 tijdens de door de Stichting Socrates georganiseerde conlerentie over „le-
vensbeschouwing en politiek**. Op die conferentie sprak ook Peter Derkx, die 
zijn gedachten al eerder in dit tijdschrift heeft ontvouwd.' Terwijl hij nadrukkelijk 
een filosofische, vooral ethische invalshoek koos, benaderde ik het onderwerp 
overwegend van de sociologische en politicologische kant.' 

De term _humanisme.' kan zowel betrekking hebben op een levensovertui-
ging of -beschouwing als op een levenshouding of -stijl en een geestelijke 
stroming of beweging. In al deze betekenissen geeft het humanisme uiting aan 
hoge geestelijke waarden in gedachten en gedragingen, zoals blijkt uit het 
denken en doen van humanisten, individueel dan wercollectief. Humanisten 
benadrukken nogal de waarde, de uniciteit en dc autonomie van de mens en 
komen daardoor sterk op voor vrijheid, persoonlijke verantwoordelijkheid • 
eerbiediging van de medemens en verdraagzaamheid. Met deze waarden-
oriëntatie en attitude stellen zij ook eisen aan de samenleving. 

De term ,.ethiek-  slaat op een onderdeel van de wijsbegeerte en we l op de leer van het 
menselijk handelen onder het gezichtspunt van goed en kwaad. Behalve in deze 
wetenschappelijke zin wordt de term ook wel gebruikt in praktische zin. namelijk als 
normatieve leidraad voor het doen en laten in het feitelijke leven. Ethisch denken en 
handelen wil dan zeggen, dat men zich laat leiden door zedelijke maatstaven. dat men 
tracht verantwoorde keuzen te maken door te onderscheiden tussen goed en kw aad. 
Met behulp van zedelijke maatstaven poogt men situaties waar te nemen. te waarderen 
en te veranderen. 
Niet alle ethiek is humanistische ethiek, maar er is wel een innig verband tussen 
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humanisme en ethiek: humanistische waarden zijn ook ethische waarden: in het 
humanistische mensbeeld staat het zedelijk (en redelijk.) verantwoord handelen van 
mensen centraal. Humanistische ethiek zou men kunnen onderscheiden van bijvoor-
beeld christelijke ethiek. Zo zou men kunnen stellen, dat de humanistische ethiek een 
autonome ethiek is, die zegt dat de mens zelf in laatste instantie verantwoordelijk is 
voor zijn gedachten en uitingen, omdat hij denkt en handelt vanuit een eigen zedelijke 
en redelijke wil. Wel ondergaat hij in sterke mate invloeden vanuit zijn cultuur en zijn 
sociale omgeving, maar in geval van confligerende keuzemogelijkheden is hij aan 
zichzelf overgeleverd. De christelijke ethiek daarentegen is een heteronome ethiek, 
die van de mens gehoorzaamheid aan een god. een bijbelse openbaring en kerkelijke 
voorschriften verlangt, omdat daar de richtsnoer voor het zedelijk verantwoord leven 
is te vinden. 

Politiek en ethiek 
_Politiek" heeft te maken met de vorming en uitvoering van overheidsbeleid, met 
inbegrip van de beïnvloeding van overheidsbeleid.' De term heeft meestal betrekking 
op allerlei vormen van politiek handelen, zoals het voorbereiden, vaststellen en 
uitvoeren van wetten en andere besluiten en de activiteiten van individuele burgers of 
groeperingen om die besluiten te bevorderen, tegen te gaan of inhoudelijk te beïnvloe-
den. Wij hebben het dan over processen, zoals beïnvloedings- of machtsprocessen en 
besluitvormingsprocessen. Voorts wordt de term gebruikt om het politieke stelsel aan 
te duiden, dus het geheel van organen, instanties, organisaties e.d., die de politiek 
bepalen: de regering, het parlement, de politieke partijen, de pressiegroepen e.d. Wij 
hebben het dan over structuren. Het totale gebeuren wordt in de politieke wetenschap-
pen doorgaans het politieke systeem genoemd, een begrip dat meer bevat dan de staat 
(vooral de juridische benaming van wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht), 
namelijk ook alle erkende en niet erkende krachten en machten die het overheidsbe-
leid beïnvloeden. Voor ons onderwerp is van groot belang, dat de politiek niet slechts 
een marginale, geringe rol vervult, maar zich met zeer veel aspecten van het maatschap-
pelijke leven bemoeit. De „nachtwakerstaat" van de vorige eeuw, die zich met niet 
veel meer dan met orde en veiligheid bezighield, heeft zich ontwikkeld tot de „wel-
vaartsstaat" of „verzorgingsstaat" van deze tijd, die zich indringend met het sociale, 
culturele en economische leven bemoeit. De politiek houdt zich zo veelvuldig en 
veelzijdig met ons bezig, dat wij ons niet kunnen veroorloven ons niet met de politiek 
bezig te houden. 
Politiek en ethiek zijn weliswaar twee zeer verschillende begrippen, maar hebben veel 
Met elkaar te maken. Als leer of leidraad voor het Menselijk handelen onder het 
gezichtspunt van goed en kwaad heeft de ethiek vanzelfsprekend te maken met de 
politiek, voor zover het daarbij gaat over zedelijk verantwoord handelen bij het 
vormen en uitvoeren van overheidsbeleid. Politiek handelen kan zich niet onttrekken 
aan ethische waarden en maatstaven, maar moet daaraan voortdurend worden ge- 
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toets 	ie zedelijke waardering behoort zowel te gelden ten aanzien van de inhoud ;in 
politieke voornemens. voorstellen. besluiten en uitvoeringsbeslissingen als ten aan-
zien van de wijze waarop men besluiten voorbereidt. vaststelt en uit‘ oc rt ot de w 
waarop men het besluitvormingsproces van buitenaf poogt te beïnvloeden. 
Mijn stelling is dat ethische overwegingen en afwegingen integrale momenten zijn in 
politieke processen. althans behoren tezijn. Ethiek geeft richting aan de politiek hij het 
waarijé -tié-n en waarderen van een bestaande situatie. hij het oordelen over de w ense-
lijkesituatie. bij het kiezen van de middelen om tot verbetering van de situatie te komen 
en bij het beoordelen van de bereikte resultaten. Nlen kan het ook zo zeugen: de 
politiek oriënteert zich aan de ethiek om te weten te komen welke waarden om 
verbetering van omstandigheden voor mensen. om  betere verhoudingen '.00r de 
samenlevingvragen. Uit die oriëntatie kan de politiek doeleinden afleiden en middelen 
kiezen. 

Ethiek en politiek: spanning 
Wil dit alles zeggen dat politiek handelen identiek is aan ethisch handelen. dat politiek 
handelen per definitie zedelijk verantwoord is? Dat is zeker niet het ge' al. I loe‘x el een 
goede politiek vertrekpunten en maatstaven aan de ethiek ontleent. staat ze ook \ oor 
de opdracht in een actuele werkelijkheid tot besluiten te komen door te kiezen uit 
beschikbare mogelijkheden. Daarbij spelen niet alleen maatstaven \ dil goed en 
kwaad, maarook maatstaven van waaren onwaar een rol: voor het nemen van politieke 
beslissingen is ook wetenschappelijk inzicht in de effectiviteit. efficiéntie en consisten-
tie van maatregelen nodig. Politiek handelen is dus meer dan zedelijk erantw oord 
handelen en daardoor vaak minder dan dat. 
Zedelijk verantwoord handelen in de politiek wordt ook bemoeilijkt door het feit dat 
de relatie tussen ethiek en politiek in een bepaalde samenleving niet altijd helder en 
ondubbelzinnig is. Ethiek omvat verscheidene waarden. die in rangorde verschillen en 
tegenstrijdig kunnen zijn in een bepaalde situatie. waardoor een moeilijk keuzepro-
bleem ontstaat: een rechtvaardige regeling kan vrij heidbeperkend zijn. Voorts blijkt 
dat in één samenleving verschillende waardensystemen leven. waardoor het onmoge- 
lijk is een in ieders ogen volkomen zedelijk verantwoorde beslissing te nemen: h LIII1Z1-

nisten denken anders over bijvoorbeeld abortus en euthanasie dan christenen. islamie- 
ten en israëlieten. Maar zelfs binnen levensbeschouwelijke groeperingen treft men 
dikwijls aan, dat een concrete beslissing voor de een wel en voor de ander niet ethisch 
verantwoord is: men kan eenzelfde afschuw van oorlog en liefde voor vrede koesteren 
en niettemin verschillend denken over eenzijdige ontwapening. Ethisch verantwoord 
denken en handelen zou betrekkelijk eenvoudig zijn. indien onbetwistbaar slechts een 
gedachte of één handeling regelrecht uit het zedelijk waardensysteem van een mens of 
een groep zou kunnen worden afgeleid als goed. Slechts de mens of de groep die de 
keuze maakt, kan dat voor zichzelf uitmaken. Deze conclusie nodigt uit tot e rd raag-
zaamheid en respect voor mensen met een andere beslissing dan wijzelf. maar met tot 
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onbegrensde relativering en opportunisme of beginselloosheid. 
Behalve de moeilijkheid van het beoordelen welke beslissing uit zedelijk oogpunt de 
meest verantwoorde ken het tekort aan inzicht in de feitelijke werking van debeslissing 
die men neemt of overweegt, geldt voor de politiek bet probleem van de macht. Men 
kan daarbij denken aan de machtsverhoudingen binnen apolitieke systeem, bijvoor-
beeld tussen regering en parlement of tussen fracties van het parlement. en machtsge-
bruik vanuit de omgeving van het politieke systeem, zoals de druk van de kant van de 
vakbeweging. de werkgeversorganisaties. de vredesbeweging. oud-strijders, actie-
groepen enzovoort. Kenmerkend voor politieke beslissingen is het doen van concessies 
en het sluiten van compromissen. 
Wil een dergelijk politiek proces nog enigszins verantwoord functioneren, dan dient 
het aan verschillende structurele en culturele voorwaarden te voldoen. Men zou dit 
kunnen samenvatten door te zeggen dat het politieke systeem behoort te berusten opde 
grondslagen van de democratie. waartoe beginselen als vrijheid, gelijkwaardigheid, 
verbondenheid en verdraagzaamheid behoren. Democratie houdt ook inpat de macht 
van de politieke organen tegenover de burgers niet onbeperkt doch begrensd is. dat het 
gebruik van macht onderworpen is aan het recht en aan controle door de burgers, dat 
het machtsstelsel wordt gedragen door de pluriformiteit van alle bevolkingsgroepen en 
dat er ruimte is voor alle opvattingen en uitingen. ook afwijkende. nieuwe. 

Humanisme en politiek 
Als ethiek veel met politiek heeft te maken. geldt dit impliciet ook voor humanistische 
ethiek. In de Nederlandse samenleving met reeds eeuwenlange humanistische opvat-
tingen — naast andere — over goed en kwaad, behoren humanistische waarden hun 
vertaling te vinden in concreet politiek handelen, dus in de doeleinden en middelen van 
het overheidsbeleid, alsmede in de grondslagen van het politieke systeem. Denkbeel-
den over zeer uiteenlopende zaken als bijvoorbeeld de vrije ontplooiing van mensen, 
menswaardige woon- en werksituaties. gelij kberechtiging van mensen met verschillen-
de kenmerken (sekse. seksuele geaardheid, herkomst, huidskleur e.d.), kritische in 
plaats van slaafse mensen enzovoort moeten terug te vinden zijn in de wetgeving en 
verdere besluitvorming ten aanzien van onderwijs, ontspanning, huisvesting, natuur-
lijk milieu, arbeidsomstandigheden, emancipatie van achtergestelde bevolkingsgroe-
peringen. vormingsmogelijkheden enzovoort. Gedachten over zelfstandigheid. ver-
antwoordelijkheid en solidariteit behoren invloed te hebben op de versterking van de 
grondslagen van de politieke besluitvorming in democratische richting. Het behoeft 
geen betoog dat de humanistische gedachtenwereld gewichtige opgaven heeft voor het 
politieke leven. 
De invloed van de humanistische levensovertuiging en levenshouding op de politiek 
kan tot uiting komen in de belangstelling van humanisten als kiezer, als actievoerder, 
als lid van deze of gene politieke partij, als politicus. Het is duidelijk dat de humanist in 
dergelijke rollen zijn ethische opvattingen over de samenleving niet kan scheiden van 



en zwijgen onverantwoord zou zijn. De uitspraken behoren zeer zorgvuldig tot stand te 
komen en overeen te stemmen met het gevoelen van de leden. I let is gebleken dat de 
keuzen inzake de inhoud van de uitspraak soms moeilijk kan zijn. bijvoorbeeld als het 
streven naar een tekst die iedereen letterlijk kan onderschrijven zou uitmonden in 
nietszeggendheid. Het moet voldoende zijn wanneer de leden het naar de strekking 
met de uitspraak eens kunnen zijn. Moeilijker is de keuze wanneer een minderheid het 
ook niet met de strekking eens kan zijn en toch naar de mening van een duidelijke 
meerderheid een uitspraak nodig is. NIen\  zou dan eerst kunnen streven naar een 
formulering. die voor de minderheid niet volstrekt onaanvaardbaar is. maar ook dan 
dreigt het gevaar van leegheid. Het ligt dan meer voor de hand ook de mening an de 
minderheid te vermelden of te zeggen dat de meerderheid achter de verklaring staat. 
Toch rijst de vraag of steeds alle leden het eigenlijk met alle uitspraken eens zouden 
moeten zijn of dat het aanvaardbaar is. dat elke verklaring nu eens deze  dan'   eer gene 
meerderheid krijgt. Het HV heeft een eigen identiteit als organisatie . die meer is dan de 
optelsom van de identiteiten van alle leden afzonderlijk. maar tegel j kertijd ook 
minder: het HV draagt een eigen verantwoordelijkheid en mag op een moment ook 
optreden árin-étnTet namens alle leden: de humanist draagt zijn eigen verantw oordk.- 
lijkheid en kan zijn eigen standpunt innemen. al  wordt dit niet gedeeld door het gehele  
HV of een groot aantal leden. Een discrepantie tussen een uitspraak van het I I V en het 
eigen standpunt behoeft geen feit te zijn, waarbij het lidmaatschap problematisch zou 
kunnen worden. Dit zou wel kunnen gelden hij een voortdurende opstelling van het 
HV ten opzichte van de politiek. die hij herhaling in strijd zou zijn met de eigen 
opvatting op tal van wezenlijke punten. Een dergelijke ontwikkeling heeft zich e en-
wel niet voorgedaan. In de discussie is wel de vraag naar voren gekomen in hoever de 
leden de opvattingen van hun politieke partij in het 11V en zijn verklaringen terug 
moeten kunnen vinden. Die vraag is in wezen niet juist. I let enig belangrijke is dat 
humanisten met elkaar tot opvattingen komen. die zij desgewenst kunnen overdragen 
indepolitiek, bijvoorbeeld indepartii van hun voorkeur. De vraagisduseerderopzij in 
hun politieke partij de opvattingen kunnen terugvinden die in het I IV leven. I let is niet 
zo vreemd dat humanisten onder elkaar binnen een geestelijk genootschap met een 
eigen verantwoordelijkheid tot andere conclusies komen dan liberalen of socialisten 
onder elkaar binnen een politieke partij, want de deelnemers zijn overwegend andere 
mensen, de accenten en taken liggen anders en de processen van gedachtenvorming 
zijn niet dezelfde. Binnen een politieke partij is ..het•' partijstandpunt evenzeer een 
compromis of een meerderheidsstandpunt als binnen een geestelijk genootschap. I Iet 
isdaaromzoonnodigen eigenlijk ook zo dwaas. dat een kleine groep I i V-leden met een 
afwijkende opvatting over één (belangrijk) onderwerp. zich als . 	ront rusten-  profi- 
leert en enkelen van hen zelfs het 11V verlaten. Dit is de intoleratic van de minderheid. 
diede meerderheid het recht opstandpuntformulering( met compromissen) ontzegt en 
de eigen functie van het I IV niet weet te onderscheiden van de functie van hun politieke 
partij, noch beseft dat een verklaring van het I IV niet belet dat een lid zijn eigen 
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opvatting uitdraagt binnen politieke kaders ook als die afwijkt van die verklaring. 

HV': méérfunkties 
Het innemen van standpunten ten aanzien van belangrijke geestelijke en zedelijke 
kwesties die ook in de politieke sfeer aan de orde zijn is uiteraard bedoeld om de 
politieke besluitvorming te beïnvloeden. Toch blijven uitspraken van het HV humanis-
tische uitspraken en zijn ze dus niet op te vatten als politieke. Politieke instanties 
hebben hun eigen functies en verantwoordelijkheden. In de theocratische staatsopvat-
ting wordt dat onderscheid niet gemaakt. maar wil men de politiek door de kerk laten 
bepalen.- 	Humanisten moeten niet eenzelfde fout maken. hetzij door aan hun uitspra- 
ken een te grote dwingende geldigheid voor het politieke proces te willen geven. hetzij 
door te verlangen dat hun uitspraken reeds tevoren worden ingevuld door een of meer 
politieke partijen. 
Behalve als spreekbuis van humanisten over in de politiek aanhangige zaken met een 
grote geesfinil-k, zedelijke betekenis. is het HV ook een belangenvereniging en een 
pressiegroep van humanisten: het komt op voor de gelijkbereChtiging-v-an-hrumanisten 
(en andere ongodsdienstigen/buitenkerkelijken) overal waar dezen ten opzichte van 
christenen zijn achtergesteld. Belangrijke voorbeelden zijn de acties voor geestelijke 
verzorging door humanistische raadslieden in de strijdkrachten, ziekenhuizen en 
bejaardenoorden, voor humanistisch vormingsonderwijs op de openbare scholen en 
voor voldoende zendtijd bij radio en televisie. Als zodanig werkt het HV naast tal van 
andere organisaties in de omgeving van het politieke systeem en zorgt het voor toevoer 
van wensen vanuit een bepaald deel van de bevolking. 

Uit het voorgaande blijkt welke functies het Humanistisch Verbond magen zelfs moet 
vervullen. zowel als drager en uitdrager van geestelijke waarden als ten behoeve van 
specifieke belangen, in het politieke proces. De overdreven angst dat het HV een 
politieke partij dreigt te worden zodra het een uitspraak doet moet plaats maken voor 
een goed inzicht in de werking van liet politieke proces en de betekenis van uitspraken 
van buitenaf. De leden van het HV zullen zelf onderscheid moeten maken tussen de rol 
van het 11 V als totaal, hun eigen bijdrage daartoe en hun specifieke verantwoordelijk-
heden in politieke kaders. 

ARIE L. DEN BROEDER 

NOTEN: 
1 Zie Rekenschap van maart 19S1 
2 Zie de impressies van Erik van der Hoeven in Rekenschap ‘an december 191. 
3 Zie o.m. A. lloogem erf. Politicologie; begrippen en problemen. 1972 (Samson. Alphen aan 

den Rijn). 



Dupliek over ethiek en poitiek 

Het begin w• s een zestien bladzijden lang artikel van P. Derkx in Rekenschap 
van maart 1981 over _Humanistische levensovertuiging, ethiek en 	. Ik 
had tegen de conclusies van dit artikel ernstige bezwaren en vond de aroumen-
tatie zwak. Van de redaktie kreeg ik slechts de beschikking over twee bladti j-
den om mijn bezwaren uiteen te zetten; ze zijn te vinden in het juni-nummer 
onder de titel _Humanisme en politiek". 

In oktober 1981 hield de Stichting Socrates een studiekonterentie Over hetzeltde 
onderwerp. In het daarvoor samengestelde dokumentatiekahier komen de heide 
hiervoor genoemde artikelen van Derkx en mij voor, maar bovendien van ons heiden 
een nieuwe bijdrage. Derkx schrijft onder de titel _Ethiek en politiek" een verweer 
tegen mijn reactie in het juni-nummer van Rekenschap, terwijl ik in een wat langer 

' artikel over „liet HV en de politiek" op meer systematische wijze mijn inzichten over 
dit onderwerp heb uiteengezet - iets, dat ik graag in Rekenschap had gedaan. maar 
waarvoor geen plaatsruimte beschikbaar was gebleken. Nu blijkt in Rekenschap pan 
december 1981 het verweer van Derkx uit het dokumentatiekah ier te zijn opgenomen. 
Ik vermoed, dat een verzoek om ook mijn uiteenzetting uit het kahier een plaats in 
Rekenschap te geven wel weer op gebrek aan plaatsruimte zal stuiten. maar ik meen er 
aanspraak op te mogen maken om kort voorde lezers van Rekenschap uiteen te kunnen 
zetten, waarom ik Derkx' verweer niet steekhoudend acht. 

 

Twee vragen 
In mijn reactie had ik gewezen op twee zwakke punten in de argumentatie van Derkx.  
oorspronkelijke artikel: in zijn verweer richt Derkx zich tegen het tweede hieraan. Ik 
had daarbij gesteld, dat hij elke politieke stap, die wordt overwogen men twee vragen 
kan stellen: 
A. Met welke bedoeling wordt ze gezet: op welk doel- vooral op langere termijn -is ze 

gericht? 
B. Is de stap inderdaad een goed middel om het gestelde doel te bereiken? 
Ik had voorts betoogd. dat hij een oordeel over het antwoord op vraag A ethische en 
levensbeschouwelijke overwegingen van grote invloed kunnen zijn. maar dat het bij 
vraag B gaat om een beoordeling van maatschappelijke en natuurlijke samenhangen, 
die niet-ethisch van aard lijn. 
De repliek van Derkx (Rekenschap 1981, blz. 184) is ingebed in een beschouwing over 
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enkele theorieën inzake de ethiek. die interessant is. maar niet van directe invloed op 
het tussen ons bestaande verschil van inzicht. Hetzelfde geldt voor de twee-deling. die 
hij aanbrengt in wat ik hiervoor vraag A noemde. 

Waar het in de repliek op aan komt. isdat Derkx bestrijdt wat ik omtrent vraag B stelde, 

te weten dat omdat het antwoord hierop afhangt van feitelijke Overwegingen en 
afwegingen. dit een politieke keuze insluit. maar geen ethische. Zijn afwijzing daarvan 
motiveert hij door erop te wijzen dat de antwoorden opde twee (bij hem zijn dat er drie) 

vragen voor het nemen van een beslissing ..onlosmakelijk'' hij elkaar horen (wat juist 
is) en dat hij het daarom .,willekeurig-  acht om te zeggen. dat het antwoord op vraag A 
wel een ethisch aspect heeft en dat op vraag B niet. 

Dit laatste acht ik een wonderlijk en zwak argument. Omdat vooreen bepaald resultaat 
twee of meer voorwaarden moeten zijn vervuld, zouden daarom die voorwaarden van 
gelijke aard moeten zijn zijn?! Voor tal van handelingen-bijvoorbeeld machineschrij-
ven of autorijden - moeten twee voorwaarden zijn vervuld: het betreffende werktuig 

(schrijfmachine. auto) moet beschikbaar zijn en men moet de technische vaardigheid 

bezitten om er mee om te gaan. De redenering van Derkx zou betekenen, dat, omdat 
voor het resultaat de twee voorwaarden _onlosmakelijk-  zijn verbonden, het ..wille-
keurig'' zou zijn om de eerste voorwaarde als „materieel-  aan te duiden en de tweede 
voorwaarde als _persoonlijk-. Dit is absurd. 
Wil men verdedigen, dat een handeling of een beslissing (ook) tot de ethiek behoort. 
dan zal men in elk geval moeten laten zien. dat het mogelijk is bij een beoordeling ervan 

één van de vele morele kwalificaties te gebruiken. die in de taal voorkomen. Om sterke 
afkeuring uit te drukken zijn er termen als slecht, gemeen, schurkachtig: wil men zich 

gematigder of voorzichtiger uitdrukken. dan kan men spreken van egoïstisch, heb-

zuchtig, misleidend, oneerlijk e.d. 
Past men dit toe op de vragen A en B dan is het duidelijk , dat voor vraag A een ethisch 

oordeel zin kan hebben. A ls het doel gericht is op de belangen van de eigen achterban 

ten koste van ernstige nadelen op ander gebied. kan men van groeps-egoïsme spreken. 

en indien met het oog op de eerstvolgende verkiezingen maatregelen worden getrof-
fen. die op korte termijn leuk voor de mensen zijn, zonder te spreken over de nadelige 

gevolgen. die zij op langere termijn zullen hebben, kan misleiding worden verweten. 

Verschil van inzicht 

I Joe staat dit bij vraag B? 1 let oordeel overeen antwoord hierop hangt af van een aantal 

maatschappelijke en natuurlijke samenhangen. die vaak ingewikkeld en moeilijk zijn. 

Economisch. sociologisch en psychologisch is onze kennis onvoldoende om van een 

ingrijpende overheidsmaatregel alle gevolgen - ook die op langere termijn - niet een 

redelijke betrouwbaarheid te voorspellen. Deskundigen. die zich aan zo'n voorspel-

ling wagen. blijken tot uiteenlopende resultaten te komen. Bij een twistgesprek over 

de politieke keuze. die aan het antwoord op vraag B is verbonden. kan iemand stellen. 

dat zijn tegenstander de zaak onvoldoende diep heeft doordacht of zelfs. dat deze 
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mémoires. relazen van belevingen op politiek en maatschappelijk gebied. maar dan 
ook werkelijk een reeks. Dat gebeurt vrij abrupt en er komt ineens vaart in. Voordien 
vrijwel niets en dan een golf van een tiental schrifturen in de trant van herinneringen. 
De verhalen geven evenwel praktisch geen spoor van echt zelfonderzoek meestal zelfs 
geen trilling van emotie. of het is de hartstocht van de verdediging. 

Nu vertoont de geschiedenis van de gewesten langs de Noordzee in het derde en Vierde 

kwart van de zestiende eeuw duidelijk een woelig beeld. Dat is. lijkt me. zonder tw ijlel 
een oorzaak geweest van dat opvallende aantal levensverhalen: er werd inderdaad in 
vergelijking met vorige eeuwen — door het individu onder bepaalde omstandigheden  
méér beleefd, er ontstonden in betrekkelijk korte tijd geheel 11.CMC situaties. 111CCI- 

spanningen. stroomversnellingen in het dagelijkse leven.' 
Na de veertiende eeuw vormden zich in noord-west Europa een klein aantal tamelijk 
grote staatkundige eenheden: de feodale versnippering was voorbij. Die eenheden 
werden: Vlaanderen: Brabant en Limburg: Holland. Zeeland en 1 lenegouwen:(celre .  

De gehele samenleving veranderde, het maatschappelijke leven v:erd doortrokken 
van alle gevolgen van de geldhuishouding. er  trad versnelde verstedelijking op: de 
markten kregen grote betekenis. waardoor het wegennet groeide: de invloed an de 
hecht besloten gilden verzwakte: de deskundigheid die in de kloosters opgetast lag 
ontwikkelde zich geleidelijk ook daarbuiten. 
De eenheidopstaatkundiggehied werd nog versterkt onder het Bourgondische 1 luis in 
de vijftiende eeuw en met geweld doorgezet" in de zestiende eeuw onder de I I abski r-
gers Karel Ven Philips II. die van de Nederlanden een strak-bestuurd fragment an een 
wereldrijk wilden maken. 
In die eeuw ontstond er een toenemend zakelijk-politiek svsteem: de rechtspraak werd 
georganiseerd. het leger vakkundig gesaneerd en de bewerktuiging ervan gemechani-
seerd. Werner Somhart ziet in die vroege bewapeningsindustrie een van de motorische 
factoren voor het ontstaan van het vroeg-kapitalisme. 
De diepere drijfveer tot die versteviging en centralisatie van het beleid was duidelijk: 
de financiële ontreddering van het Hahshurase rijk. De topzware. dure hot houdi lig en 
het geldverslindende militaire apparaat verzwolgen de middelen van de staat. De 
uitpersing van de Lage Landen zal in die zestiende eeuw leiden tot een onoplosbaar 
conflict: de Tachtigjarige Oorlog. In feite is de afscheiding van de Nederlanden uit het 
Rijk in het derde kwart van de eeuw al beslist. 
Door die toch wel effectieve aanzetten tot een modern georganiseerde staat kw ani de 
gehele maatschappij ook werkelijk steeds meer in beweging. "l 	handel en 
nijverheid veroorzaakten veel verplaatsing voor transport. Ergens heb ik geleien dat 
de zestiende eeuw een periode was waarin een groot aantal middeleeuwse slordighe-
den werd gesnoeid en veel meer mensen zich veelvuldiger over grotere atstanden 
verplaatsten. 
In Brussel lag het centrum van beleid en beheer over de gewesten. In I 559 w as Philips II 
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voorgoed naar Spanje vertrokken en Margaretha van Parma zetelde in dat centrum als 
Landvoogdes, bijgestaan door een machtige Raad van drie beruchte mannen: Gran-
velle. Viglius en Berlavmont. Van dit middelpunt uit was er alle beleid op gericht om 
het aloude particularisme zoveel mogelijk in te perken. Er ontstond een nieuwe klasse: 
naast de aftakelende klasse van de adel van liet zwaard of het kruis. ontwikkelde zich 
een nieuwe noblesse—die van de toga en het wetboek, de geleerden. de diplomaten. de 
hoge átnihtenaren. 

De weerstanden tegen dit centralistische, absolutistische beleid kwamen van verschil-
lende kanten, gedreven door verschillende motieven. Het gehele tafreel van tegenstel-
lingen is daardoor ook verre van overzichtelijk. Allerlei groeperingen voelden zich op 
hán manier door het beleid uit Brussel gegriefd of benadeeld. De hoge adel, die 
praktisch onttroond werd door beknotting in souvereiniteit. De lage adel, doordat zij 
als militair werd verwaarloosd en buiten spel gezet. De hogere geestelijkheid, doordat 
ook een strakkere centralistische kerkorganisatie was ingevoerd. De lage geestelijk-
heid solidariseerde zich uit lijfsbehoud met het verpauperende volk. Dan waren er nog 
de protestanten die bedreigd werden door de strenge plakkaten, de kooplieden die zich 
onvrij en uitgeknepen achtten en tenslotte het lagere volk dat in gewesten leefde waar 
het bestaan driemaal duurder was dan bijvoorbeeld in Frankrijk. 
Allerlei opstandsbewegingen hadden dan ook vaak een verschillende voedingsbodem. 
De revolte tegen het Spaanse bewind was beslist niet een enkelvoudige beweging voor 
geestelijke-, in het bijzonder voor godsdienst-vrijheid. Er waren laatste stuiptrekkin-
gen van de wanhopige verzetsbeweging tegen de ontwikkeling van een moderner 
staatsvorm: 1492 —de Jonker Fransenoorlog; de rebellie van het Kaas-en Broodvolk in 
hetzelfde jaar; en tenslotte in 1540 een kleine reeks van opstanden in Gent. 
Maar er zat in die woelingen van die eeuw ook stellig een tendens van ontplooiing van 
nationale en geestelijke onafhankelijkheid. Dat tonen de zelfbeschrijvingen ook, zij 
het sporadisch.3  
Kortom, de zestiende eeuw was een tijdvak van in-beweging-komenden. Ik heb ook 
het gevoel dat de typisch beschouwelijke, introspectieve wetenschappen pas in de 
zeventiende eeuw tot ontwikkeling kwamen—om een paar namen te noemen: Descar-
tes en Spinoza. Maar dat de zestiende eeuw een episode van praktijk was, van techniek, 
van transport te land en op zee, van staatsrecht en politiek. Om ook hier een paar 
namen als illustratie te noemen: Simon Stevin en Hugo de Groot. 

Memorialisten: Oem en Van Mijnden 
Zoals gezegd, in die zestiende eeuw treffen we kort achter elkaar een kleine stoet van 
kronikeurs aan, beschrijvers van eigen politieke en economische belevingen, evenwel 
hoofdzakelijk op zelfrechtvaardigende toon. Nu is het element van zelfverdediging—
zoals in het begin van de geschiedenis van de autobiografie al aan het licht kwam —een 
primair bestanddeel van elke autobiografie. Zij begint ermee. Het is de neiging om het 
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eigen leven te beschrijven als een rechtvaardiging van gedrag ot houding in het leen   in 
de veronderstelling (terecht of ten onrechte) dat het optreden voor kritiek \ at baar is 
geweest. 
Dit is wezenlijk de allervroegste aandrang om het eigen leven in een schriftuur te 
overzien. En dat element zal de autobiografie nooit meer geheel verlaten. al  zal het 
verdiept worden en genuanceerd door zelfkritiek en relativering. 
De memorialisten van de zestiende eeuw gaan in het algemeen nauwelijks in op de 
eigen eventuele emotionele betrokkenheid hij het gebeuren. Ze ge \ en eigenlijk alleen 
maar weer wat zij ervaren hebben. zonder noemenswaard te wikken ot te vegen. 
zonder zich te verdiepen in eiren of anderer drijfveren en beweegredenen ot liet 
mocht al zijn dat zij slechts oppervlakkige categorieën der karakteristiek hanteren als 
daar zijn: verraderlijkheid tegenover goede trouw. ijver tegenover luiheid. moed 
tegenover lafheid. Wat daar achter zou kunnen zitten aan gevoelens. intenties, doel-
stellingen of desnoods luim. wordt niet in de overwegingen betrokken. 

Na Erasmus is hij mijn weten de eerste die in deze contreien iets Van herinneringen 
boekstaaft: Floris Oem. Heer van \Vijngaerden (omstreeks 1475 tot 1531 ). vermoede- 
lijk uit Dordrecht afkomstig. Robert 	heeft in lti(14 uit een geschritt van Oem 
enkele fragmenten opgediek waarin de buitengewoon knappe jurist 	( die „Cln \Na ,̀  een 
verdediging van zijn houding als inquisiteur in dienst van Karel V goor Vlaanderen en 
Brabant -een felle ketterjager die zich veel vijanden had gemaakt - heeft trachten te 
leveren. Het geschrift is polemisch, defensief maar het bevat geen enkele persoonlijke 
confidentie.' 
Een tweede levensbeschrijver die ik ontdekt heb. is door de scherpzinnige. helaas 
weinig produktieve historicus Mr. S. Muller Fzn. boven tafel gebracht: I le rheren an 
Mijnden (ongeveer 1500 tot 1551). Dit was een edelman. verarmd. van geringe cultuur. 
die diende in een ondergeschikte positie van hofmeester bij de lieer Wolfert van 
Brederode. Zijn gedenkschriften tonen althans de intentie tot het vastleggen 'an het 
beleefde. maar we komen weinigof niets aan de weet van hem zelf. 1 Iet handschrift k an 
negen-en-twintig tweezijdig beschreven toliohladziiden. in een weerbarstige. onge-
makkelijke hand geschreven. onderscheidt zich alleen van de traditionele familie-
kroniek doordat er op een wat lossere manier, minder strak en niet altijd chronolo-
gisch. meer via invallen met zijn herinneringen door Van Mijnden wordt omgespron-
gen dan we hij de andere kronikeurs waarnemen. Maar verder reikt de persoonlijke 
toets niet. Hij beschrijft heel vlak de geloofstwisten in Utrecht in het tweede kwart an 
de zestiende eeuw. En er is slechts één moment dat er iets van emotie meetrilt. 1 lij 
vertelt vaneen dispuut dat hij heeft gehad met een ketterse pastoor. namelijk ..Meester 
Dierrick van Apcau die een lieftallich man was ende dicwi I dwaelden in si j n predicaty-. 
Er waren al aanmerkingen gemaakt op zijn preken. maar de toeloop naar deze pastoor 
werd steeds groter. Deze Dierrick voelde zich daardoor gesterkt en ging van kwaad tot 
erger. Onze autobiograaf heeft hem toen eensde waarheid gezegd: „fleer Pastoor! ghv 
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hebt soe ghoede olders ghehadt ende u vuerolders ende mijn olders: wilt ghv immers 
wvsser veesen dan sv?" Maar de pastoor was niet mis en sprak: ..Sv en wisten niet bet, 
ende sv en dorsten die waerheit niet segghen". 
Dit is precies het enige moment in die bijna zestig. bladzijden dat er iets van persoonlijke 
betrokkenheid blijkt - waar een autobiografie eigenlijk geheel doordrenkt van zou 
moeten zijn.; 

Viglius, wankelmoedig ketterjager 
Een volgende die in de zestiende eeuw zijn leven in een ( latijns) geschrift releveerde 
Was een beroemd en in zekere zin ook wel een berucht man: k"iglius, de latijnse 
benaming van de Fries: Avtta Wigle van Zwichem (1507-1577). Hij verwierf grote 
bekendheid in Europa. na een grondige jurische en klassieke opleidingen grote reizen 
door het gehele werelddeel. als een consequente dienstbare aan de zijde van het 
Spaanse bewind in de noord-westelijke gebieden. Samen niet Granvelle en Berlav-
mont vormde hij de al genoemde machtige. geheimzinnige Raad van advies in dienst-  
van de Landvoogdes. Margaretha van Parma. in Brussel. 
!lij heeft een eigen levensbeschrijving geleverd.' En daarin komt hij ongewild aan het 
licht als een typisch verscheurde iiguur van dat turbulente tijdvak. Zijn schrijfstijl is 
doorlopend vertellend en hoofdzakelijk verdedigend van aard. Viglius was, goed 
beschouwd. geen zwak karakter: integendeel hij was hard en soms meedogenloos, 
maar doortrokken van een onzekerheid tengevolge van een grote mate van begrip voor 
de hachelijkheid van de situatie en tegelijk vol aarzeling omtrent de afloop van de 
commotie. Niet dat hij zich in zijn geschrift zelf onderzoekend verdiept in zijn ambiva-
lenties- maar die innerlijke tegenstrijdigheden proeven we in zijn vertoog. waarin hij 
heen en weer gedreven wordt tussen zijn trouw aan het Spaanse bewind, waarbij 
onmeedogende kettervervolging en uitpersing van het volk tot de taken behoorden, en 
aan de andere kant zijn voorkeur voor een rustige en vooral alom gerespecteerde 
wetenschappelijke loopbaan. Ik geloof wel dat er een tolerante bodem in zijn persoon-
lijkheid lag, maar hij was, wat men noemen kan een gouvermenteel man in hart en 
nieren. Het kan vaker bemerkt worden dat een bepaalde karaktertrek van (veelal 
juridische) ordezucht de verdraagzaamheid (die er ook wel in zit) in de weg staat. Deze 
typen vrezen het onbekende van het experiment. Een opmerkelijk feit: op zeker 
Moment - hij was toen weliswaar nog betrekkelijk jong- kreeg hij van Erasmus. niet 
wie hij evenals met Melanchton bevriend was. de uitnodiging om hij hem in Bazel te 
komen samenwonen. Maar Viglius sloeg, voorzichtig hoewel vereerd. de invitatie af. 
Ik denk niet dat Erasmus zich verkeken had op de verwantschap tussen zichzelf en 
Viglius. maar aan de andere kant geloof ik dat Viglius het voor zijn levensperspectief 
terecht riskant of minstens nogal problematisch geacht heeft ál te dicht in de huurt van 
de onconventionele. beslist Ongouvernementele humanist te komen. 
Eigenlijk is het leven van Viglius wel tragisch: in 1543 trouwt hij. maar negen jaar later 
sterft zijn vrouw kinderloos. Hij is dan al drie jaar voorzitter van de geduchte Geheime 
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Raad, die in 1550 het desastreuze plakkaat had uitgevaardigd waarin het absolute -
roomse - staatsgezag met bloedige sancties zich nog eens extra proclameerde. 
Steeds probeert hij zich uit de staatsdienst terug te trekken om zich geheel aan zijn 
rechtswetenschappelijke loopbaan te wijden. maar Philips laat de scherpzinnige ju rist 
niet gaan. In 1558 wordt hij ernstig ziek: eigenlijk herstelt hij hiervan niet meergeheel. 
Bekneld zat hij tussen de steeds heftiger rebellerende Edelen - met wie hij zich op 
allerlei wijzen toch wel verwant voelde - en het Spaanse gezag dat voor hem tenslotte 
het gezag was en bleef, temeer daar hij achter de achtbare rebellie der Edelen en 
intellectuelen de voor hem ignobele anarchie van extremen en paupers sterk duchtte. 
In toenemende mate richtten de rebellen - met scherp instinct voor de zwakke plek -
hun aanvallen op de noorderling Viglius. 
De crisis kwam in 1564. Viglius ontwierp de Instructie \mor Egmond ten behoeve van 
diens (later fataal eindigende) reis naar Spanje. Na voorlezing van deze tekst in de 
Vergadering der Edelen repliceerde Oranje met een ongewoon scherpe rede, vol van 
onverholen argwaan. Dit treffen greep Viglius in zijn kern aan. zozeer dat hij in de 
nacht er na door een beroerte werd getroffen. 
Nu werd zijn verzoek om ontslag ingewilligd. Zijn verdere leven verliep zonder 
gebeurtenissen van betekenis. Hij stierf op 8 mei 1577. 
Zijn eigen levensbeschrijving komt zelden even onder de oppervlakte: er is alleen uit af 
te leiden dat de man een leven vol innerlijke tweestrijd heeft geleid. Maar - alweer - er 
is geen spoor van aandrang om zichzelf en de situatie te ontleden en veroorzakende 
krachten bloot te leggen. Hij geeft een verhaal van benauwende feiten en hij verdedigt 
en rechtvaardigt zich zonder veel slagvaardigheid of innerlijke overtuigingskracht.' 

Leoninus, werkzame wil tot vergelijk 
Er zijn - zoals eerder al gezegd - een aantal kortere of langere gedenkschriften uit die 
zestiende eeuw aan het licht gebracht. Zij hebben echter voor de geschiedenis van de 
autobiografie in Nederland weinig of niets te betekenen.8  Maar tegen het einde van de 
eeuw daagt er een persoonlijkheid op van uitzonderlijk formaat: Elbert de Leeuw 
(1519-1598), die op hoge leeftijd zijn leven op schrift overziet en een veel mededeelza-
meren radikaler karakter blijkt te zij n.9  Zijn naam. die in de verlatijnste vorm Elbe rt US 

Leoninus luidde, is heel bekend geworden in de spannendste decennia van de Tachtig-
jarige Oorlog. 
Dit was nu een heel andere man dan Viglius, terwijl ze in ongeveer overeenkomstige 
omstandigheden verkeerden. Ook Leoninus was aanvankelijk als befaamd rechtsge-
leerde van Spaanse zijde ingeschakeld in beleid en onderhandeling. Maar anders dan 
de wankelmoedige Viglius gaat Leoninus langzaam maar vastberaden, stap voor stap 
óver naar de kant van de opstandelingen. Hij is ook verschillend van Viglius - die 
ónderging in vergoelijkende dienstbaarheid aan het Spaanse bewind - een man van 
geprofileerd karakter, spontaner, opener, guller, menselijker en, om het zo te zeggen: 
meer een man van zijn bewegende tijd. 
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Leoninus is ook veel scheutiger met het geven van zijn meningen en overwegingen, al is 
hij nog niet zo vrijmoedig dat hij uiting geeft aan de hem overkomende twijfels en 
onzekerheden. Zoals al vaker gezegd: de zestiende-eeuwer is zichzelf nog niet openlijk 
tot een probleem geworden. 
Kort voor het einde van zijn lange roerige leven moet Leoninus zijn mémoires hebben 
geschreven. Hij was van niet-aanzienlijke ouders (geboren in 1519), maar toch in staat 
rechten te studeren in Utrecht, Emmerik, Leuven, en Atrecht. In 1548 trouwde hij en 
in 156(1 werd hij in het streng katholieke Leuven benoemd tot hoogleraar in het 
canonieke recht. Daarnaast was hij zaakwaarnemer en vertrouwensman van vele 
aanzienlijke en hooggeplaatste lieden. 
Op tamelijk gevorderde leeftijd (1574-55 jaar) werd hij — van zijn kant onopzettelijk—
betrokken hij de vrijheidsstrijd der Nederlanden. Fruin heeft dat moment allerwaar-
schil flinkst precies weten te bepalen. Na de mislukking van de zending van Alva wilde 
men van Spanje uit met matiging een nieuwe tactiek voeren. Philips II drong er bij de 
nieuwe landvoogd Requesens op aan contact te zoeken met Oranje voor het bereiken 
van een aanvaardbaar vergelijk met de weerspannige Edelen. Door toevallige omstan-
digheden verzocht Leoninus — bekend als een betrouwbaar rechtsgeleerde — ongeveer 
te zelfder tijd aan het landsbestuur om toestemming zich ten behoeve van adellijke 
cliënten met Oranje te verstaan. Terstond werd daarin bewilligd en zo werd door 
Leoninus het gewenste contact met Oranje gelegd. En van dit moment af zien we 
Leoninus in toenemende mate als onderhandelaar en bemiddelaar druk doende: een 
steeds befaamder „man van goede diensten". 

Het verhaal van zijn lotgevallen op talloze reizen vormt de inhoud van zijn eigen 
levensbeschrijving—een al meer verdiepte soort van mémoires, welke dicht nadert tot 
een aarzelende autobiografie."' Al bij al is de omvang gering, vijftien bladzijden; wel 
een afgerond geheel, maar vermoedelijk een kladontwerp dat nog, zoals men dat 
noemt „uitgeschreven" moest worden.11  Niettemin doet de oude onderhandelaar zich 
voldoende kennen als een royaal, geestig en intens levend en denkend tijdgenoot in een 
revolutionair tijdvak, zich verrassend vrij uitend in zijn bedenkingen en mijmerijen. 
Het is een aantrekkelijk zelfportret van een erasmiaanse figuur, die in het hartje van de 
woelingen van de zestiende eeuw moeizaam maar onverschrokken en met veel geest —
anders dan Viglius — een rechte houding in de tijd tracht te vinden. 
Boeiend en soms meeslepend is het waar te nemen hoe deze geleerde balanceert tussen 
zijn scepsis en bedachtzaamheid, waarmee hij overleg-situaties opbouwt, geduldig, 
verdraagzaam—en aan de andere kant de moedeloosheid die hem bekruipt als hij steeds 
maar weer reist en trekt, pratend, voortwadend van de ene mislukte zending naar de 
andere. Want terwijl hij redeneert en overreedt, raast de revolutie als een aanzwellen-
de orkaan over hem heen. In toenemende mate wordt zijn opinie over het strijdtoneel 
vaster. Was hij aanvankelijk de rechtschapen onderhandelaar voor het Spaanse be-
wind, weliswaar met veel begrip voor het verzet der noorderlingen. langzamerhand 
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vestigtzich bij hem de steeds diepere overtuiging dat het beleid van Philipsll desastreus 
is voor de Lage Landen en hopeloos voor de situatie in noord-west Europa. Al op een 
heel vroeg tijdstip verzucht hij tegen Oranje: Probeer allen tot eenheid te dril en en 
streef naar een blijvende rust voor deze gewesten. 
Leoninus voelt en betreurt het onherstelbare van een strijd der principieel en historisch 
niet meer te verzoenen tegenstellingen en meent daardoor tenslotte dat de losmaking 
van de opstandige gebieden de enige oplossing moet wezen. Zodra hij dit inzag 
schaarde hij zich aan de kant van Oranje. Want er is een idee van waaruit hij zegt te 
leven en te werken - een zwakke stem destijds: .,Altijd voorzag ik dat het grootste 
kwaad vooronsontstaan zou uit tweedracht. en dat die de grootste hinderpaal van onze 
verzoening altijd zou zijn". 

En hij trekt heen waar te praten, te onderhandelen mogelijk lijkt, naar Utrecht. naar 
Leuven. naar Nijmegen. naar Friesland. naar Overijsel. Dan regelt hij het een ot 
ander. apaiseert zoveel hij kan-maar nauwelijks is hij vertrokken of het rumoer breekt 
weer los. 
Een voorbeeld: tweemaal begeeft hij zich - nog in de tijd dat hij diensten Voor het 
Spaanse bewind verrichtte - naar 's Hertogenhosch als gezant van Margaretha van 
Parma. De laatste keer, toen de gereformeerden na de Pacificatie van Gent ( 157o)- aan 
de tot stand koming waarvan hij een beduidend aandeel had gehad - begonnen te 
preken en een eigen kerk opeisten. Hij schrijft in zijn levensverhaal een opmerkelijke 
passage: „Na veel moeilijkheden heb ik van de Magistraat twee kerken voor hen 
verworven in plaats van één. die zij eisten. met het doel dat zij door deze toestemming 
gerust gesteld werden en zijzelf daardoor weer aan het gezag zouden tonen hoe 
gematigd en vreedzaam zij waren. Maar na mijn vertrek hebben zij. niet denkend aan 
mijn waarschuwingen, opnieuw stampei gemaakt en hij andere burgers hevige irritatie 
verwekt, zozeer dat aan beide zijden de wapens zijn opgenomen, waardoor de fleer 
van Lokres, die toen gouverneur was. de gereformeerden achtervolgd en uit de stad 
verdreven heeft". 
En dan gaat hij weer terug. praten. onderhandelen, tot rede brengen - maar steeds 
meer aan Staatse kant. Omstreeks 1578. hij is dan 59 jaar gaat hij. vooral door het 
feitelijk verraderlijke optreden van de nieuwe landvoogd van Spanje. Don Juan. 
definitief over naar de zijde van Oranje. 
Het is, van hieruit gezien, een vermoeiend bestaan, maar boeiend om te volgen. en 
bijzonder indrukwekkend is de taaie volharding van deze man die de lijfelijke incarna-
tie blijkt te zijn van die erasmiaanse •. werkzame wil tot ver/{c'/ijk". Zijn wetenschappe-
lijke betrekking in Leuven verliet hij en vertrok naar het noorden, midden in de 
rebellie. Ondanks zijn gevorderde leeftijd aanvaardt hij allerlei hoge functies en 
vervult zendingen door alle gewesten van de Nederlanden en naar het buitenland. Een 
leerstoel in Leiden wijst hij van de hand om het land in het behoedzame beleid te 
dienen. Na de dood van Oranje was hij nog behulpzaam bij het beredderen \, an de 
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boedel. Curieus feit: Viglius. die toch aan de andere kant stond. benoemde hem in zijn 
testament tot een van de executeurs-testamentair. 
Onschokbaar geloofde Leoninus in de weloverwogen. subtiele wijze van doen; geweld 
schuwde hij op hoogstaande wijze— niet uit angst of weekhartigheid—en als men denkt 
aan het dichterlijke woord: dat de zachte krachten het tenslotte winnen. dan beleven 
wij hij deze Elbertus Leoninus in elk geval een poging tot dat ideaal. maar zeker de 
onverzettelijke kracht die van dat ideaal kán uitgaan. 

Aan het slot van zijn levensverhaal vat hij zijn visie kort samen: „Hoewel de verschillen 
en strijdige gevoelens van de godsdienst de Republiek geheel verontrust hebben en er 
daardoor dikwijls onverzoenlijke haat en twist zijn gerezen. heb ik toch altijd de 
eenvoudigste en vreedzaamste vorm van godsdienst voorgestaan en gevolgd, zoals ik 
nog steeds doe: de kwesties die religieus zijn en het begrip van de mensen te boven gaan 
moet men nu eenmaal beschouwen als behorende tot het verborgen oordeel van God, 
en aan de overwegingen van Zijn heilige engelen — op grond van de opinie dat het de 
mensen beter past zich over de Godheid te verwonderen en Hem te vrezen dan Hem te 
willen beschrijven en bepalen. Ik heb ook altijd mijn uiterste best gedaan om subtiele 
verschillen en hevige redekavelingen buiten de politiek te houden". 
Dit zijn woorden van een man die leefde en streefde in de tijd van de scherpste 
Inquisitie. In de verschrikkelijke geschiedenis van de verdraagzaamheid behoort 
Elbertus Leoninus tot de meest superieure voortrekkers. 
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du r% de Be mriJogne dans Les 1'a vs-Bus. I87s I S Theissen: De re(,,eerig van Karel 1.  in de 

nar,rdelhhe Nederlanden. 1912. 
3 	E nno van  Ge lder:  phe nvo re  lonnalions in the Mijl. cennirv. 1 111)4. 2e dr.. The Haoue. 

4 Zie Robert ['ruin: Verspreide Geve/inf ./en. VI. blz. 138-175. liet stuk sar Oem heette ..11-ttor-

maci upt stock der Verponding-  en in de inleiding. Register genoemd. staan de door Fruin 

getraceerde Fragmenten. 
wi( hei Ilish,risch Genoots-chap. Deel XI, 5 Mr. S. Muller Fin. in: Bijdragen en mededelingen 

I188$). 
werd door C. I'. lovnck van Papendreeht. in het 6 In de Analecta I3elgiea (Den Haag 1743) 

eerste deel, eerste stuk, onder meer de latijnse tekst van de autobiografie van Viglius 

uitgegeven. Zie ook C. Star Numan: ()verde verdiensten ron 	ran Avila van /irieltem. 
IS15. 

7 Zie het vernietigende oordeel over Viglius van R. C. Bakhuizen van den Brink: Studien en 
.Schetsen. Amsterdam. 18(13. deel I. 1)11. 3S1 - Over den tienden penning. 



8 Deze reeks van mémoires bestaat uit: 
a. Joachim Hopperus (1523-1576). Hij schetst zijn belevingen aan het Spaanse hof in Brussel 

de spanningen tussen Viglius. Granvelle. Berlaymont en Leoninus. Zonder aarzelen is hij 
voor een sterke centrale regering. Hij geeft een goed beeld van drieste partilgangers. 
machtelozen en schipperaars. Zie Alph. Wauters in: CON. de Mémoires relat. á flustoire de 

Belgique. II, Bruxelles, 1858, pag. 226. 
b. LaurensJacobsz. Reael (1536-1601). Dit is een woelige figuur. die aan de ene kant zoveel 
mogelijk de hagepreken der rebellen bevorderde en aan de andere kant huiverde van de 
beeldenstorm. Zijn gedenkschrift bevat voornamelijk het relaas van het beleefde in Am-
sterdam in het midden van de zestiende eeuw. Zie Joh. C. Breen in: Bijdragen en Mededelm-

gen van het Historisch Genootschap. 1896. hlz. 1-60. 
c. Rienk Fresinga (1540-1600). Hij geeft memoriën omtrent de gebeurtenissen in Friesland. 

Overijsel, Drente en Groningen over de periode van 1576 tot 1582. Erg precies. Zie zijn 
Memoriën. Deventer, 1584. Dumhar heeft een herdruk geleverd in: A/ut/echt III. bit 1 e.v. 
Zie ook De Wind in: Bibliotheek der Ned. Geschiedschrijvers. 202 \ le. 551. 

d. Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619). Dit is een verdediging van zijn beleid. zonder een 

spoor van zelfonderzoek. Zie: Gedenkstukken Vali J. r. 0. en zijn tijd. Ed. Nl. L. va 1 

Deventer. Driedelen, Den Haag, 1860e .v 
e. Sasbout Vosmeer (1548-1614). Zie in: A rchiefAartsbisdom Utrecht. deel X1.1.111/. 32 I -407 

en XLIII, blz. 135-192. En Fruin: Verspr. Gesclzr. III 65-117. 249-344 en VII 247-266. 
f. Frederik van Vervou (1557-1621). Leverde een omvangrijk geschrift: Enige Gedenckweer-

dige Geschiedenissen tot narichtinge der nakomelingen sommarischer wijze beschreven - 
deur Jr. Fredrich van Vervou dewelke hij eensdeels genien. om  ende over geweest. ander-
deels deur loffweerdige mannen gehoort ende verstaan heeft: dit alles na den ouden stijl. -
Uitgegeven door Provinciaal Friesch Genootschap ter beoefening der Fricsche Geschied-. 
Oudheid- en Taalkunde. Leeuwarden, 1841. Het is een kroniek over de beleefde en 
vernomen gebeurtenissen uit de Tachtigj. Oorlog tot 1609. Historisch van groot belang. 
maar als autobiografie van geen betekenis. Zie ook De 1-laan Hettema: Stamboek Friesche 
Adel!, blz. 270-279, II blz. 184. De Vrije Fries I. hlz. 188. 

g. Joris de Bije (omstreeks 1560-1628). Zijn herinneringen zijn zakelijk en bevatten zijn 
ondervindingen in het politieke vaarwater van Oldenbarnevelt. Zie: R. Fruin in: Bijdragen 

en Mededelingen van het Historisch Genootschap, 1888. blz. 400-459 en Verspr. Geselt r. IX. 
blz. 63 e.v. 

h. Alexander van der Capellen (1580-1656). Eigenlijk losse notities van belevingen. I listo-
risch van belang, duidelijke neiging tot vastleggen van het beleefde. Zie: Gedenkschriften. 
beginnende met den jaare 1621, en gaande tot 1632. Bijeen gezameld en uitgegeven door 
Jonkheer Robert Jaspar va-1 der Capellen. Deel I-Utrecht 1777, Deel II-Utrecht 1778. 

9 Zie: G. H. M. Delprat in: Nijhoffs Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis VI. Amster-
dam, 1848, blz. 165-180. Over Leoninus: J. P. van Cappelle in: Bijdragen tot de Geschiedenis 
der Nederlanden, Haarlem, 1827, hlz. 1-2(14. Erg onbelangrijk. Veel scherper R. C. Bakhui-
zen van den Brink: Studien en Schetsen V. (1913), hlz. 387-399. 

10 Het originele autograaf bezitten we niet. Leoninus heeft enkele jaren voor zijn dood een 
levensverhaal opgeschreven. Een latere rechtsgeleerde, Anthonius Matthaeos heeft in 1740 
achter een bundel brieven van Alciatus enkele brokstukken in de oorspronkelijke latijnse 
versie van het levensverhaal opgenomen: Vita Elherti Leonini Cielriae cancellarii quant ipse 
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scrihere olim orsus. Weer later vond G. H. M. Delprat een merkwaardig dokument in de 
letterkundige nalatenschap van ds. H. Manger te Haarlem. namelijk een vertaling in het 
Nederlands daterend van het einde van de zeventiende eeuw, getiteld: Het leven van Elbertus 
Leoninus door hem selven beschreven in de Latijnse tael. In 1848 publiceerde hij dit stuk, 
aangevuld met fragmenten van het Matthaeus-dokument, die bij Manger niet voorkwamen. 

11 Bakhuizen van den Brink, die alle teksten grondig bestudeerd heeft concludeerde dat het een 
ontwerp was „waaraan de auteur nog de laatste hand had willen en moeten leggen". 



Het humanisme is niet niks 

humani.sine versus 

In het vorige nummer van Rekenschap heeft Wim van Domen zich atge \ raagd 
waarom het Humanistisch Verbond met de kerken ten strijde trekt tegen het 
nihilisme, in plaats van met het nihilisme tegen de kerken. I let I IV zou 
tweeslachtig zijn: enerzijds voor vaste normen kiezen. en anderzijds voor 
_vrijblijvende-  en _slepende-  discussies over ethiek en politiek. I iet I IV zou 
mensen ..weerbaar maken door hen met vaste normen te laten om,sman" . . en 

_welk fundament doet er niet toe''. Kortom. de argeloze lezer(es) es ) zou bijna de 
indruk krijgen dat het HV tot de Raad van Kerken zou zijn toegetreden en aan 
een zegenrijk zendingswerk was begonnen. Wat is er in werkelijkheid aan de 
hand? 

Eén van de eerste dingen die ik mijn studenten duidelijk tracht te maken is dat w oorden 
niet een op zichzelf staande betekenis hebben. maar die door menselijke interpretatie 
krijgen. Een roos is niet een roos maar wordt zo door Nederlandstaligen genoemd. Als 
die met z'n allen een roos een appel zouden noemen...is-  het geen roos meer maar een 
appel. Precies hetzelfde geldt voor het begrip nihilisme. dat door mij is omschre' en zit. 
levensbeschouwelijke leegte. Wim van bomen maakt duidelijk onder nihilisme iets 
geheel anders te verstaan. iets dat valt binnen mijn definitie van humanisme. 1 lij 
schrijft dus langs mij heen. en tijdens het lezen had ik danook voortdurend het ge‘ oei 
dat hij het niet teg2n mij had maar tegen een ander. Zulke diskussies zijn weinig zin \ ol: 
er wordt gepraat over twee verschillende zaken die met het zelfde woord worden 
aangeduid. 

Maar toch isermeer aan de hand dan een kennelijk misverstand. Ik lees meer of minder 
tussen de regels door een verschil in Opvatting over wat vrijheid zou zijn. over de raag 
of humanisme per definitie antikerkelijk zou moeten zijn. en of het humanisme zich 
meerpolitiekzou moeten profileren. Ik zeg dit alles onder voorbehoud. omdat het mijn 
interpretaties zijn van zijn woorden. De verdere diskussie zou duidelijk moeten maken 
of wij ook op deze punten dezelfde betekenissen geven aan dezelfde woorden. 

Allereerst is er de ergernis over het feit dat het I IV ..vaste„goed-gefitmleerde normen. 
in de menselijke natuur verankerd-  zou hebben. In alle oprechtheid: ik ken die normen 
niet. Wie onze beginselverklaring (de toelichting inbegrepen) en Jaap van Praags 
Grondslagen van humanisme er op na leest moet het toch duidelijk zijn dat er juist geen 
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sprake is van ..vaste natuurlijke normen" (wat dat ook mag zijn). Het humanistisch 
vormingsonderwijs is juist eeen _humanistische katechesatie" maar benadrukt het 
leren kiezen van mensen. het zelfstandig ontwikkelen van antwoorden op fundamente-
le levensvragen. De humanistische geestelijke verzorging gaat niet uit van vastliggende 
normen. maar probeert te bevorderen dat mensen zelf hun eigen keuzes kunnen 
maken. Als er al sprake is van vaste normen dan is het juist hij die humanisten waar Van 
Doorens politieke sympathie tussen de regels door blijkt te liggen: hij diegenen die 
menen op grond van het humanisme zeer konkrete politieke en voor alle humanisten 
geldige uitspraken te moeten doen. Er is danook geen sprake van tweeslachtigheid in 
het 11V-beleid: wij relativeren hij voortduring onze normen en zijn daarom op alle 
oebieden (dus ook de politiek) terughoudend met het doen van uitspraken met een 
absoluut karakter. 

Ik vermoed achter dit alles een verschil in vrijheidsdefiniëring. Van Dooren ziet 
vrijheid vermoedelijk vooral als de afwezigheid van dwang. gezien zijn sympathie voor 
het historische nihilisme-begrip. Vrijheid als non-conformisme, als het anders willen 
zijn dan anderen. Dit is echter een negatief vrijheidsbegrip: men definieert zichzelf 
voornamelijk door te zeggen wat men niet is. De non-conformist is echter meer 
conformist dan hij denkt, omdat hij zich in zijn gedrag meer laat leiden door het 
eanobare (en wel in het negatieve) dan iemand die niet bijvoorbaat het andere wil. 

Ik omschrijf vrijheid dan ook veel liever als de aanwezigheid van reële keuzemogelijk-
heden. liet humanisme is voor mij niet niks, maar een levensovertuiging waarin 
mensen zelf zin en vorm geven aan hun eigen bestaan. Het humanisme ontleent haar 
kracht dan ook niet zozeer aan het zich afzetten tegen andere levensovertuigingen, 
maar aan liet ontwikkelen en in daden omzetten van een eigen levensvisie. Vrijheid in 
deze opvatting is niet hij voorbaat verzet tegen iets, maar het zich inzetten voor iets. Het 
IV is dan ook niet hij voorbaat anti-kerkelijk. 

Vanaf de oprichting heeft het HV niet haar kracht gezocht in het zich afzetten tegen de 
kerken maar in het ontwikkelen van een eigen levensbeschouwelijke organisatie. Dat 
heeft het [IV menigmaal in konflikt gebracht met de kerken, maar niet omdat dat 
konflikt hij voorbaat gezocht werd maar omdat van kerkelijke zijde geen ruimte werd 
gegeven voor een vrije ontplooiing van het humanisme. Inmiddels is er binnen de 
kerken ook het een en ander gebeurd. Kerken en confessionele macht vallen niet meer 
zonder meer samen (zie bijvoorbeeld het feit dat het IKV de confessionele geestelijke 
verzorging in het leger wil afschaffen). Stromingen binnen sommige kerken tonen veel 
verwantschap met datgene wat het HV nastreeft, vooral op maatschappelijk terrein. 
De scheidslijnen in maatschappelijk denken lopen veel meer binnen de kerken dan 
tussen de kerken als geheel enerzijds en het HV anderzijds. Wie traditioneel anti-
kerkeli j k is, moet daardoor wel in verwarring komen, maar een humanist hoeft dat niet 
omdat die gewend is een eigen koers te varen en zich niet laat richten (positief of 
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negatief) door wat anderen doen. Evenzeer krijgt een non-conformist het moeilijk als 
alles kan of mag: dan blijkt pas hoezeer non-conformisme een conformisme is. 

Zo doet zich dus het opmerkelijke verschijnsel voor dat juist omdat het humanisme in 
Nederland zich op grond van ondogmatische normen meer maatschappelijk is gaan 
profileren er vormen van samenwerking zijn ontstaan met meer ondogmatische 
christelijke stromingen die zich eveneens bezig zijn gaan houden met de vredesbewe-
ging, de milieuvervuiling, de werkloosheid. de ontwikkelingssamenwerking. emanci-
patiebewegingen, enz. Zij zien een gemeenschappelijke doelstelling in het versterken 
van een vrije, pluriforme democratie tegenover allerlei fascistische en dictatoriale 
tendensen in de wereld, tegenover een fundamentalisme dat overal weer zijn kop 
opsteekt. Die op bepaalde punten samenwerkende christenen en humanisten worden 
dan vervolgens weer argwanend bekeken door anti-humanistische en anti-kerkelijke 
delen in hun achterban. 

Het kan zijn dat ik Wim van Dooren verkeerd begrepen heb, en dat er sprake is van een 
tweede misverstand. Maar het kan ook zijn dat er inderdaad sprake is van een 
fundamenteel verschil van opvatting over wat onder vrijheid verstaan zou moeten 
worden. Het leuke van het HV is nu dat wij geen ,.rasti, gocil-Minuleerde nonnen. in 
de menselijke natuur verankerd-  hebben, zodat zo'n eventueel verschil van opvatting in 
volle vrijheid besproken kan worden. Iets wat in de meeste kerken I nog steeds) niet 
kan. 

ROB TIELMAN 



Boekbespreking 

P. Spigt, In staat run be.s.et. Utrecht, 1981. Uitgave Humanistisch Verbond. 

De redactie van Rekenschap heeft me gevraagd deze bundel van Piet Spigt te 
bespreken. Ik voel me daarmee vereerd. Ook omdat Rekenschap een aardig 
tijdschrift is. maar vooral omdat het een boek van Piet Spigt is. 

Er zijn twee redenen, waarom ik niet de goede bespreker hen. In de eerste plaats omdat 
een bespreker schuin hoven het te bespreken hoek moet staan. In dit geval sta ik er 
schuin onder. Ik kijk op tegen Piet Spigt. Zo erudiet. belezen. origineel en scherpzin-
nig. Het is soms alsof hij een apart zintuig heeft, waarmee hij dingen ziet. waar we 
allemaal overheen gelezen hebben. Natuurlijk. hij is geen systematicus. Verwacht niet 
van hem een dik boek over de grondslagen van het humanisme. De 22 opstellen hier. 
sommige van niet meer dan drie bladzijden. zijn ook humanisme. Spiritueel, bewogen, 
met iets dansends, soms met de felheid van een duel op leven en dood, soms met de 
charme van een elegant menuet. 
In de tweede plaats omdat ik de man persoonlijk ken en hem aardig vind. Hij is in zijn 
stijl en keuzen een familielid, er is te veel verwantschap. 
Toch kan ik niet laten de bundel te bespreken. Ik zal netjes eerst vertellen, wat er in het 
boek staat en wat ik er in het algemeen van vind, om daarna dan in discussie te gaan over 
een bepaalde opvatting. die vrij centraal is hij hem, die we niet delen. 
liet betreft een uiteenlopend stel artikelen, uit een periode van meer dan 15 jaar. in 
diverse organen gepubliceerd. De eerste vijf hebben als verzameltitel: Een schets van 
humanisme. Dat is inderdaad wat het is, wie wil kennis maken niet humanisme vindt in 
die 63 bladzijden rijke oogst. Het beste ervan vind ik: Het probleem der waarheid. een 
klassiek stuk, niet alleen voorhumanisten. Het geeft een belangwekkend uitgangspunt 
voor een kennisleer. die zich los wil maken van het natuurwetenschappelijk model. 
Het tweede deel geeft korte schetsen van tien Franse moralisten. eerder gepubliceerd 
in Het woord van de week. De knapste daaruit vind ik Voltaire in drie bladzijden. Doe 
het hem maar eens na. Toch is het wel enigszins de mond getergd. je leest eigenlijk het 

\-- best, over wat je al meent te kennen. de ontmoeting met nieuwen is soms luchtig. In 
het derde hoofdstuk. Tegen het misverstand. staat de roemruchte discussie met Ten-
haeff. Die wordt naar mijn smaak wel wat onbarmhartig in de pan gehakt, wat niet weg 
neemt, dat de beschouwing toch een verrukkelijk soort wetenschappelijke detective 
roman is geworden. 
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Als ik het hele boek weer eens doorblader denk ik toch: Als we nu werkelijk eens. zoals 
we een aantal jaren geleden overwogen. een humanistische universiteit hadden ge-
maakt. wat zou Piet Spigt dan een leuke hoogleraar cultuurwetenschap zijn geweest. 
Nu. dat was dan de boekbespreking. Ik wil nu graag een discussie aangaan in er het 
artikel. dat. de naam aan de bundel gegeven heeft: In staat van besef De ondertitel is: 
De tragische levensvisie van herhumanisme. Het artikel begint met de volgende 
..In vergelijking met enig werkelijk godsgeloof is het humanisme in uitgangspunt en 
ontwikkeling ongelovig van aard. doordat deze levensovertuiging beslissend gordt 
gekenmerkt door het verklaarde onvermogen om het leven begeleid en behoed te 
achten door een moedwilli2e macht buiten de mens". Misschien hoeft dat niet voor alle 
humanisten te gelden, maar het is in ieder geval een uitgangspunt dat Piet Spigt en ik 
delen. 
Even later komt een nadere interpretatie: ..Het kan dramatisch gezegd worden: wij 
zijn mensen zonder hulp, hier en nu. zonder verlossing in het verschiet. levend in een 
eindeloze doodstille ruimte—en alle misbaar brengen wij zelf te weeg. ... De levensvisie 
van het humanisme is. naar mijn mening uiteraard, een tragische visie, wat is in deze 
zin. de betekenis van het woord tragisch?" 
Hiergaan onze wegen scheiden. Wij zijn mensen zonder hulp? We hebben elkaar toch, 
zou ik zeggen. Wat moet er dan nog meer voor hulp wezen? "Zonder verlossing in het 
verschiet? Ik weet niet eens waar ik-van verlost moet worden. Van de zonde soms! De 
ruimte vind ik niet doodstil, maar gezellig levendig, soms wat al te rumoerig. Maar toch 
om te zeggen, dat onze productie vnl. moet worden gedefinieerd als ..misbaar''. vind ik 
onterecht. Neem nu zo'n aardig boek als: In staat luit besef bijvoorbeeld. 
Het artikel gaat dan verder, met een verhandeling over het tragische aan de hand van 
het dilemma van Mac Beth, die ten gronde gaat aan „zijn" moord, omdat hij daarvoor 
toch uiteindelijk te menselijk blijk t te zijn. 
Nu dan gaan we nogmeer even een zijpad op, dat der Mac Beth-interpretatie. Toen het 
artikel werd geschreven, al weer vele jaren geleden, had Piet Spigt de beschikking over 
enkele Mac Beth interpretaties, die de nadruk- 	legden op dit moment: de man. die ten 
gronde gaat aan zijn geweten. Deze — Schuld en Boete-interpretatie is teer wel 
mogelijk, maar is zeker niet de enig  denkbare. De gegeven interpretatie aan het slot. 
dat Mac Beth in het tweegevecht met Mac Duif uit wroeging de dood zoekt, heeft m.i. 
geen enkele steun in degegeven tekst. Het moet gedacht worden. door iemand, die het 
stuk interpreteert in de Schuld en Boete-zin. 
Ik wil de aandacht vestigen op een ander element in het stuk. de poging van Mac Beth 
om bij herhaling aan de heksen te vrauen. of te laten vragen, hoe zijn optreden past in 
een groter kader, waardoor het misschien zou kunnen worden gewettigd: II vim can 
look into the seeds of time. and sav which grain w ijl gruw and which will not. I let blijkt 
dan. dat de heksen wel degelijk dingen zeggen, op hun manier. Wat heksenstemmen 
zeggen, kunnen mensenoren niet horen. Of maar half horen, waardoor men niet de 
raad verkeerd uit komt. D.w.z. er is hier geen hogere voorzienigheid die geraadpleegd 
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kan worden. ter rechtvaardiging van onze bezigheden. Wij maken onseigen lot en dat is 
niet zonder risico's. 
Wat in de beschouwine. niet overtuigend wordt gesteld. is dat de door Piet Spigt gegeven 
interpretatie van Mac Beth model moet staan ‘'oor de tragische levensvisie van het 
humanisme. Nog een stap verder: Waarom de levensvisie van het humanisme als 
tragisch moet worden gezien. 
Waarom is Mac Beth mij sympathiek'? Omdat hij probeert zijn wereld naar zijn 
opvatting in te richten: hij maakt zich zelf koning. Waarom is Mac Beth tragisch? 
Omdat hij de foute formule heeft gekozen. Voor hem is het moordenaar zijn niet de 
goede weg. 1 iet luisteren naar heksen onvoldoende steun. 
Waarom is liet humanisme mij sympathiek? Omdat het probeert de wereld naar eigen 
opvatting in te richten. Zo het zichzelf niet tot koning maakt, ontzegt het. naar mijn 
smaak terecht het koningschap aan anderen: ni dien. nimaitre. Waarom is het humanis-
me tragisch? Nu goed. er  is de menselijke ontoereikendheid. genieten aan wat we soms 
aan ideaalbeeld meedragen. We kunnen fouten maken. die tot gewetensnood leiden. 
We kunnen tekenen misinterpreteren. 
Maar waarom dan de slotconclusie van Piet Spigt: ..1 let recht zeueviert. wij betalen 
ervoor met superieur verdriet''. Het lijkt mij, dat we binnen de ruimte van een redelijk 
hanteerbaar geweten. binnen het kader van niet al te hoog gestelde verwachtingen en 
„niet al te veel geplaagd door niet door Ons opgeroepen tegenslag". juist als humanis-
ten blijmoediger kunnen leven, dan al die gekwelden. die maar niet van hun zondig-
heid. hun gewissensbisse en hun te hoge pretenties af kunnen. De uitdrukkim ..Het 
recht zegeviert-  - staat er toch als een soort Droit Divin. Het gaat toch maar om de 
haalbaarheid van wat door onszelf gemaakte afspraakjes? Dat dat meermalen leidt tot 
kommer en kwel. is ook waar. Het lijkt me een essentieel onderdeel van de door onszelf 
opgeroepen uitdaging. Toch is het maar de helft. De donkere helft. De lichte helft, is 
wat we dan toch nog weten te bereiken. Wat we kunnen doorgronden. inrichten. 
tolereren. beminnen. Lekker zelf gedaan. zonder heksenraadpleging. 
Ik hoop. dat ik met deze uitweiding heb laten zien. hoe zeer ik Piet Spiets preoccupaties 
deel. 1 let zou me niet verwonderen. als het toch een tweegesprek zou blijken. waar de 
huidige humanist niet meer zo door geboeid is. Hij moet dan toch niet verzuimen ..In 
.staat nat hese/'' te lezen. hij zal er wel degelijk veel vinden. van wat van zijn gading moet 
zijn. 

P. TI 10ENES 

..In Staat Van Besef ' is voor 1 2g,511 verkrijgbaar in de winkel. of rechtstreeks hij het 
I lumanisusch Verbond. door overmaking wan I 23.50 tinkt. verzendkosten) op giro 5 
t.n.‘ . Ilumanistische Pers te Utrecht. ..1b(Pmwes run Rekemehap herdm sIcchts t /0.50 

‘eriendkostk.m). Duidelijk aangeven \\ at  ge \\ enst  orde 



Losse notities 

Meer dan een eeuw geleden zette de gespecialiseerde renaissancestudie in niet het 
schitterende boek van Burckhardt. Die Kalm,-  der Renaissance in hallen . Dit is een all 
de weinige voorbeelden van een wetenschappelijk werk. dat niet verouderd is. Ieder die 
zich interesseert voor de periode waarin de middeleeuwen eindigden en de nieuwe 
geschiedenis zich aankondigde moet beginnen met de bestudering van Burekhardts 
geniale boek. Sedertdien is er zoveel over de renaissance geschreven. dat geen histori-
cus. al  zou hij niets anders doen dan lezen. de literatuur zou kunnen verwerken. I de 
stroom rijst nog steeds. Over geen enkel element van de renaissance zijn de geleerden 
het eens, n Ich over de periodisering. noch over de kenmerken. noch (ser de erhou-
dingtussen de renaissance en de reformatie. noch over de plaats van Ontstaan noch o‘ er 
de vraag hoe de verhouding was tussen de kerkleer en het humanisme. Nu meen ik. dat 
er in de laatste tien, vijftien jaar enkele grote stappen zijn gezet op de weg naar een 
objektiever en vollediger beeld van die tijd en die stappen zijn gezet door de Ameri-
kaanse historicus Paul Oskar Kristeller. Zijn stem is zo gezaghebbend omdat zijn 
inzichten en konklusies altijd gebaseerd zijn op nauwkeurige kennis van allen. die in de 
periode van de renaissance hun gedachten hebben opgeschreven. Daarbij kent Kristel-
ler de klassieke oudheid. de kerkvaders. de scholastieke theologen even goed als de 
filosofen uit de renaissance. Zijn kennis is fabelachtig groot en men moet wel van zeer 
goeden huize zijn om hem te kunnen weerleggen. Een enkele maal kijkt Kristeller op 
van de handschriften en hoeken, die hij bestu-deert, om een samenvatting en gedachten 
over de toekomst op te schrijven. Eén.  van die passages wilde ik aanhalen. t let citaat 
werd vertaald uit het Duits. De studie heet Humanistische Gelehrsam keit in der 
Italienischen Renaissance, een hoofdstuk uit het tweede deel van het boek Httmanis-
mus and Renaissance, dat in 1976 verscheen. 
„In onze dagen zien de voorstanders van een humanistische vorming zich overal in het 
defensief gedrongen. en ons dreigt als het ware de duistere toekomstblik opeen wereld, 
waarin nog slechts uiterlijke bedrijvigheid, natuurwetenschappen, godsdienst en een 
alle geestelijke inhoud ontberende kunst is. Daarentegen ontmoeten wij in de renais-
sance een breed terrein van humanistische vakken d.i. van wereldlijke geleerdheid, 
die. tenminste vooreen deel, onafhankelijk is van de natuurwetenschap, de godsdienst 
en de kunsten, die een belangrijke plaats inneemt in de aandacht en in de initiatieven 
van de tijdgenoten, en die ook op alle andere gebieden van menselijke aktiviteiten een 
blijvende en vruchtbare invloed kan uitoefenen. Wij hopen, dat de humanistische 
vakken zoals wij ze kennen. behouden blijven en vernieuwd een gelijke vruchtbare 
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funktie zullen vervullen, zij het nu of in niet al te verre toekomst". 
Men zou wensen, dat allen, die, in welk verband ook, iets met het onderwijs te maken 
hebben deze woorden eens zouden willen overdenken. Dit geldt in het bijzonder voor 
hen, die de klassieke vorming, zoals die gegeven wordt op de gymnasia, in de midden-
school willen laten verdwijnen, alle mooie praatjes van het tegendeel ten spijt. Kristel-
Ier zal hij het nadenken graag helpen. 

De populariteit van Stefan Zweig, voor de laatste oorlog, was ongehoord groot. 
Iedereen, die wel belangstelling had voor de geschiedenis maar afgeschrikt werd door 
vaak bloedeloze vakliteratuur las de biografieën van zijn hand; Fouché, Marie Antoi-
nette. Mary Stuart om er enkele te noemen, las zijn novellen en verhalen en niemand 
trok zich iets aan van Huizinga's kritiek op het genre van de vie romancée. (overigens 
overtuigend weerlegd door Ter Braak). Zweig werd overal gelezen. Zo werd deze 
Weense kosmopoliet de meest gelezen auteur van zijn tijd, misschien alleen geëve-
naard door Emil Ludwig, die in een waanzinnig tempo levensbeschrijvingen produ-
ceerde van beroemdheden uit de negentiende eeuw, in wier zon hij kon stralen. Zweig 
vertoonde die trek ook wel ten aanzien van zijn tijdgenoten. Ieder die beroemd was. op 
welk terrein ook, kende hij en ontving hij. Het lijkt wel of er in Zweigs leven geen 
gewone mensen bestaan. Als zij in zijn boeken optreden zijn zij de stoffering, waarin de 
groten zich bewegen. Als een klit hecht Zweig zich aan de jassen van allen die beroemd 
waren, naar een beeld, dat Ter Braak gebruikt in verband met Eckerman en Goethe. 
Kort voor de oorlog schreef Zweig een indrukwekkend boek over zijn leven in Wenen, 
Die Welt von Gestern, waarin men lezen kan hoe hij geworden was tot een mens die 
uitsluitend leefde in, om, vanuit, door en met de kultuur. Zweigs wereld stortte in toen 
de nazi's zijn land overspoelden en ontworteld en eenzaam maakte hij een eind aan zijn 

leven in Zuid-Amerika. 
Wil men echter een breder kijk krijgen op het Wenen omstreeks de eeuwwisseling.—de 
wereld van Adler. Mahler. Freud. Schnitzler, Schoenberg, Ilofmannsthal. Kokosch-

ka. Klimt. Musil en zoveel anderen — dan moet men lezen Fin — de — siècle Vienna. 

geschreven door Carl E. Schorske. in 1981 in New York verschenen. Ik aarzel niet —

voorzover '‘-.00rzover ik kan oordelen — dit boek een der beste kultuurhistorische werken te 

noemen. die er Ooit geschreven zijn. 

H. BONGER 



Na 't ontbijt 
Na 't ontbijt 
voor hij naar 't werk ging die morgen 
zijn onzekerheid 
..hoor je de merel?" hoe hij naar haar omlag 
- zij moest nog de kinderen verzorgen - 
toen instapte 
wegreed 

(de merel was anders t,)ch 
alleen voor de Zondag?) 

Daarna 
hoe zij vluchtte naar boven 
haar fluisterend 
.,is dit ons bed lief?" hoe 't er nu bijlag 
- hun kussens zelfs nauwelijks \ erscho\ en 
toen vloekte en 
huilde 

(op 't glad f.rmulier van hun 
tweemaal kinderbijslag) 

Bij de tuindeur 
zo stil stond hij daar op de grens 
van schaduw en zonlicht. zo 
s:hijnbaar moeiteloos 

- twintig leek hij. zo jong, zo 
zonder weerstand, als op het smalle perron 
waar zij aankwam 
toen zij twintig waren - 

dat zij het waagde 
uit de tijd te stappen. 
zijn stilte binnen te gaan en 
haar arm om zijn schouders te slaan. 



Om de hond, een sprookje 
Op 't middaguur vechten maanlicht 
de wind en zon met elkaar. 
wat is 't dat dit gevecht aanricht? 
De lente is woedend dit jaar. 

Dan werpen de zon en de wind zich 
op 't maanlicht vol van gevaar. 
en al 't bestaande ontbindt zich. 
Waarom deze lente dit jaar? 

Straks zal de wind wel gaan liggen 
en sluipt de zon uit de tuin. 
alleen een dun wolkje miggen 
zwerft aarzelend wat, om de kruin 

van pereboom en gouden regen 
- in 't maanlicht rilt de jasmijn - 
daarna zal niets meer bewegen 
dan 't ondergrondse festijn 
van rupsjes. wurmpjes en mieren 
die oh z() blij met je zijn. 

..'s nachts rusten meest de dieren-
geen wind meer. geen zon en geen pijn 
- de maan rijst goedertieren - 

liet moet een sprookje zijn. 



IHEU-kongres over 
anti-humanistische tendensen 

Van 1 tot 5 augustus 1982 zal in Hannover (Bondsrepubliek Duitsland) het 
achtste wereldkongres plaatsvinden van de I HEU (International I lumanist 
and Ethical Union). Als hoofdthema is gekozen: Anti-humanistische tenden-
sen: uitdaging en antwoord. Elke dag zal een apart onderwerp worden behan-
deld, ingeleid door twee sprekers of spreeksters. Die onderwerpen zijn: de 
teleurgestelde jeugd, geïnstitutionaliseerd geweld en vervreemding in de 
massamaatschappij. Tot de inleid(st)ers behoren: Dr Madzy Rood-de Boer, 
Dr Johan Galtung en Dr Paul Kurtz. Dr Max van der Stoel is een van de 
vice-voorzitters. Humanisten uit heel de wereld zullen elkaar aanstaande 
zomer in West-Duitsland ontmoeten. Wanneer ook U daarin geïnteresseerd 
bent, dan kunt U geheel gratis en vrijblijvend over de nadere inhoud en 
organisatie worden geïnformeerd. U kunt daartoe schrijven naar de I H EU, 
Oudkerkhof 11,3512 GH Utrecht. Meer informatie zal U dan worden toege-
zonden. 
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