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MERIJN TRIP 

PLIINRUIMEN 

Loetje is dood en mijn arm wil niet. 
Loetje-lef is dood en mijn arm doet niet mee. 
Tien maal, twintig maal. 
Het helpt niet of ik schrijf zoals de dokter heeft gezegd. Ik moet op mijn 
bed gaan liggen, aan Loetje denken en opschrijven, dan zal de arm wel 
overgaan. Hij heeft makkelijk praten, die dokter, maar alleen zondags-
ochtends lig ik aangekleed op mijn bed, voorover met mijn natuurkunde-
boek gelijke hoog op de vensterbank, want maandags hebben we proe-
ven. Met mooi weer doe ik mijn raam op en ik houd wedstrijd met de 
tram over de hoge Oostzeedijk: zo en zoveel bladzij voor er weer één 
langs komt. De meisjes hinken zondags altijd voor de deur en als ik dan 
klaar ben, gillen ze, dat ik hun bal moet vangen en uit de hoogte laten 
stuiten in de vakken van het hinkeperk. 
Maar het is geen zondag, ik kan niet vangen met die lamme arm, er komt 
geen tram meer voorbij in de stad: de rails, die zijn aan diggelen. Was alles 
maar zoals vroeger, een veertien dagen terug is genoeg. Was Loetje nog 
maar Loetje-lef, al mocht ik hem niet. Dan lag zijn zwarte handschoen 
weer bij ons op de bank als een grens tussen zijn boeken en de mijne. 
Toen we nog in de eerste zaten, is hij tussen de trams doorgereden, op 
zijn fiets, in de bocht van de Witte de With. Ze gierden als gekken, de 
trammen en de mensen. Wij stonden met zijn allen aan de kant en rie-
pen: nog eens, als je durft. Loetje lachte. Opscheppen, lef. Ik had het 
niet ook willen doen. 
Ik ben toch gaan liggen, die arm is zo zwaar, hij wil helemaal niet. Ik 
heb geslapen. Raar om te slapen in de morgen. Ik hoor de meisjes. Ze 
spelen weer op de stoep, voor het eerst sinds de oorlog, hun poppen op 
de vensterbanken van de kamer, binnen en buiten. Hun school staat er 
nog, maar die is vol met dakloze mensen. Ballen mogen ze nog niet van 
Rijn, hij is bang voor de trechter, een eind verderop. Rijn werkt weer in 
de puinstad, maar ik kan niet mee. 
Een bed is lekker, als je lui ligt en ik ben nog moe van de oorlog en 
alles. Ik heb niet aan Loetje gedacht, maar gedroomd heb ik wel. Van 
onze oude duwslee, die in het hok staat achter het plaatsje. Ik weet niet 
precies wat, maar de slee was erbij en ik was vreselijk benauwd, anders, 
nog erger benauwd dan de droom met de trams. Misschien, omdat ik die 
ken: ik weet van te voren, dat mijn mond zal roepen in het kussen. Ik 
droom zo vaak, eigenlijk altijd, maar minder dek en vooral een slok water, 
dan slaap ik weer door. Eenmaal slikken en het is gebeurd. Ze zeggen, 
dat het water niet lekker is in Rotterdam, maar ik vind alleen 's zomers 
niet. Dan is het zo lauw als mijn tong. Het smaakt best lekker, ons wa-
ter, vooral nu het weg is geweest. Vies was dat, smerig, bij Tantannie's 
mevrouw in de kelder. Vroeger als mijn moeder goede-nacht kwam zeg-
gen, hield ik tevoren zonder wassen mijn spons onder de keukenkraan 
en soms schoot zelfs daarvoor mijn koudwatermoed te kort. 



Maar daarginder zaten we om water te springen. Smerig was het, die 
luiers en zo. 
Gek, dat ze thuis niet weten, hoe ik het daar heb gehad. Wij wonen 
altijd half onder de grond, dieper dan de kamer is er niet. Ze hebben 
hier geschuild in de alkoof, maar ginder aan de rivier was de kelder ons 
hol. 
Toen er geen water meer was en er niets werd schoongemaakt, had 
iedereen een kleverig bord met een postzegelpapiertje. Boy stond op het 
mijne. Om mijn moeder te sarren is Tantannie daarmee begonnen, maar 
het deed ons eigenlijk niets. Boy heeft een engelse voet, zegt Tantannie, 
en dat heeft geen mens in de familie. Allicht niet. Ik heb een goede uit-
spraak van Engels op school en smalle schoenen staat sjiek voor de zon-
dag. Ik wil het best weten, dat ik engels bloed heb. Daar worden Rijn 
en ik niet anders van, we lachen ermee, maar van Tantannie is het de 
kif: zij had háár man zoons op bestelling geleverd, zegt ze, in plaats van 
vier meiden. Rijn koos mijn moeder. Gelijk had hij, al toont ze niet sjiek. 
Mijn moeder, daar heb je wat aan, en ze is nog in goed gezelschap ook, 
want een paar jaar geleden zijn we naar de koningin wezen kijken aan 
de haven, en dat is nog een ergere dikkerd. 
De koningin is nu in Engeland. Dat vertelde Oom Koen ons, in de kel-
der; en de soldaten op de Parklaan, die waren van de narigheid maar 
op de grond gaan liggen. Toen hadden we nog water, maar kort daarna 
moesten we tappen van Buurman, uit voorzorg. Buurman, dat is weer 
iets van Tantannie en haar naampjes. Toen ik aankwam, zat hij er al, en 
het was anders niet dan Buurman. Later trok de jonge mevrouw hij ons 
in met haar twee kleine jongens. Hun vader vocht achter Utrecht, maar 
iedere dag kwam hun oude oom naar ze kijken, op weg van de Dier-
gaarde naar zijn huis, of wat zijn huis geweest was dan. 
Oom Koen was klein en hij had maar één oog. Hij bracht altijd nieuws 
en het was altijd slecht. Of onzinnig: dat ze in Amsterdam bij gebrek 
aan een tram naar de kerk moesten lopen. Wat een ondenkbare stad. 
waar ze nog deden aan trammen en kerken. Daar hebben we nog mee 
gespot, maar Pinkstermaandag stond hein het huilen nader dan het 
lachen: hij had de roofdieren afgemaakt, met een schot, zelf, allemaal, 
zonde en jammer, prachtexemplaren. De rest van de kooien hadden ze 
open gezet. Waarom hij daar nu zo kapot van was? Oom Koen was de 
chef, het was zijn werk. Hij had ze wel opgefokt in hun hokken, maar 
evengoed: roofdieren los is gevaarlijk. 
Wat is die kelder ver, verleden week, verleden tijd. Vroeger zat ik zo 
dikwijls bij Tantannie, 's woensdagsmiddags. — Op het laatst bleef ik 
weg, omdat ze niet af kon leren me gedag te zoenen. — We wandelden 
dan in het Park: de eendjes voeren, of de Bult op: wuiven tegen de 
schepen. Als Tantannie moest gaan koken, mocht ik in de kamer bij haar 
mevrouw. Tegenover de deur naast de schoorsteen stond een hoog smal 
tafeltje en daaronder mijn speelgoed: een ouderwetse winkel, een opstand 
met laatjes en potjes en vaten en balen en een weegschaal en alles. 
Vreemde namen stonden erop: sago, foelie, saffraan, maar ook gewoon 
rijst en krenten. Ik woog sekuurder dan een kruidenier en achter mij 
wiegde de oude mevrouw zachtjes in haar schommelstoel, terwijl ze mij 
haar bestelling dikteerde. 
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Die morgen, toen de oorlog net was begonnen en ik van de Bult kwam 
rennen, blij toe, dat ik iemand kende op de Westerkade, zag ik ineens 
die oude winkel weer staan, nog veel kleiner dan ik had gedacht. 
— Dag Boy, zei de oude mevrouw, alsof ik nooit weg was geweest. Ze 
had zo'n lichte stem met weinig adem erachter. Zou ze het geweten heb-
ben, dat ik van mijn moeder was, voordat die trouwde met Rijn? Wat 
doet het er nog toe? Vragen kan ik het niet meer. 
Waarom gaan de mensen ineens allemaal dood? Ik vind er niets aan. Ik 
ging net zo lief mijn natuurkunde leren. Loetje-lef en de oude mevrouw. 
Die stierf aan haar hart, niet van de oorlog, dat telt niet zo mee, ze was 
oud. En dan Piet Waterhoofd, maar dat is ook niet zo erg, want Piet 
Waterhoofd was gek. Ik had hem in geen tijden gezien, en toch heeft 
het geregend alle jaren. Hij kwam alleen naar buiten, als het regende, 
omdat het dan stil was in de Speelmanstraat, zonder jongens. 
— Pietje, Pietje Waterhoofd, 

Wie heb jij je kop beloofd? 
Wij zongen ons schor, want de dokters, daar leefde Piet Waterhoofd van. 
En later, als hij dood zou zijn, gingen ze om hem dobbelen, net als de 
Batavieren, de dokters in een rij langs de stoep van de Speelmanstraat. 
Wij schreeuwden en deden, en Piet Waterhoofd zwaaide zijn stok en 
spoog naar de verkeerde kant. Zulk lachen, en het goot van de regen. 
Ik ben nooit begonnen, maar ik ging ook niet het eerste naar huis. 
Eén keer heeft Rijn het gemerkt, dat we Piet Waterhoofd hadden ge-
plaagd, want ik kwam doornat thuis. Toen was ik nog niet jarig. Rijn 
slaat hard, maar nu ben ik langer dan hij. Dat was op de lagere school. 
Loetje was er niet bij. Ik kende Loetje nog geeneens op de lagere school. 
Piet Waterhoofd is verbrand, met zijn huisje en al, omdat het mooi weer 
was de dag van het grote bombardement. Hij durfde niet naar buiten, 
voor de jongens niet. 

Ik ben toch weer even gaan liggen, wel flauw, maar ik word er zo moe 
van. Toen begon prompt weer die droom van de duwslee. Ik wil hem 
niet dromen, dan droom ik liever van de trams. Ik wil, dat mijn arm weer 
gewoon is. Ik moet wakker blijven en dit werk afmaken. 
De zusjes spelen nog buiten. Ze vlassen erop, dat ik meedoe. Eén is er 
de trap opgelopen tegen de dijk, schuin over ons huis. Van boven staat 
ze te loeren naar mij. Die beneden beginnen te roepen, maar zij schreeuwt 
zo zacht ze kan: Stil, hij leert, niet doen, anders wordt hij weer kwaad. 
Ik? Ben ik zo gauw kwaad? Vroeger wel, ja, op Rijn, omdat hij zich ver-
beeldde, dat hij evenveel over mij had te zeggen als over de meisjes. Ik 
was er eerder dan Rijn, dat moest hij niet vergeten. 
Hoe kinderachtig. Toen ik voor het eerst de bovendorpel van de keuken-
deur kon raken met de hand, riepen de zusjes: Pa, kijk eens, en ik was 
er wat trots op. Nu zal het me een zorg zijn, al raagt mijn haar het 
plafond. 
Daarginder in de kelder ben ik helemaal anders geworden. Ze kunnen ge-
rust naar me roepen, al ben ik aan het werk. Ik ben niet boos meer, en 
niet bang meer ook. Tantannie was bang. Ze hing tegen Buurman op. 
En Sicco was bang. Zijn moeder had Sytze op schoot, maar Sicco was 
van mij. Hij trok zijn benen in, hij kroop tot onder mijn jasje en hij trilde. 
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Zes jaar is al een heel kind, zou je denken, maar als het weer stil was, 
trilde hij nog. 
Bang zijn komt, of het komt niet. Ik kan er zelf niet veel aan doen. Net  
toen ik binnen was, begon het luchtalarm. Tantannie liep door naar be-
neden, maar ik bleef in de kamer bij de oude mevrouw. Wij waren niet 
bang en wachtten tot het overging. Het was te erg misschien, ook later 
in de kelder, het was ontzaglijk veel groter dan bang. Wat er met ons 
zou gebeuren, dat moesten we maar merken. 
Die hele vijf dagen oorlog was als een geweldig Oudejaar. Dinsdag aan 
het eind van de middag hielp ik Sicco uit het kelderraam naar buiten. 
Eén ogenblik was alles heerlijk. De tuin was groen, de vogels zongen en 
het was heel stil. Toen zei Sicco: Nou komt Pappa thuis. Zijn moeder 
begon te huilen en even later waren ze aan het kibbelen, zij en Tantannie, 
over een pan met water, waarin Sytze een lucifersdoosje liet drijven. 
Oudejaar was voorbij, het lieve leven begon. 
Zouden ze het al weten of die vader nog leeft? Als mijn arm weer goed 
is, wil ik er naar toe. Dan moet ik dwars door het puin, over de weg, die 
ze maken van hier naar het Westen, zoals vroeger met ijs, dat ze een 
baan veegden over de hele Kralingse Plas, en waar de veger zijn pruim 
had gespuugd, daar lagen bruine rijksdaalders in het ijs gevroren. Vroe-
ger? Waarom zeg ik vroeger? De oorlog kan tegen de winter niet op. 
Maar het zal ons niet baten, al vriest het tot de bodem van de Plas. De 
dooi brengt nooit de herfst weerom. 
Rijn werkt niet aan de weg, maar in de huizen. Hij móet in het puin, 
omdat zijn baas plat ligt. Ik was meegegaan. — Het is niet te geloven, 
maar er zijn mensen, die graven doden op voor hun vak. Toen ik van 
mijn stokje ging, heeft Rijn me gedragen en toen ik bijkwam, stond hij 
naast mijn bed, met mijn moeder en de dokter. Nu ben ik weer beter be-
halve die arm. Mijn overall hangt achter de deur. „Van Rijn" staat er in, 
net als in de zijne. Zal ik ooit nog dromen, dat Rijn achter de ruit staat 
van de tram, die mij overrijden wil? De droom van de trams, dat is nu 
een kinderverhaal. 
Het was altijd hetzelfde, ik heb het wel drie keer gedroomd in ene nacht. 
De Oranjeboomstraat is met railsen geplaveid, van de huizen tot aan de 
chinese muur. Dan komen ze opzetten, de trammen. Ik spring, ik draai 
om en van achteren zijn ze er ook. Botsen moeten ze. Ik sta er tussen. 
Eén wordt er groter dan groot, de bestuurder achter de spiegelende ruit, 
dat is Rijn. Vlak voor ze botsen, spring ik op, als een kikker, die zwemt. 
— Dan lag ik voorover in bed en fluisterde „help-  in mijn kussen. Ik 
nam een slok water en het was weer voorbij. Zo droomde ik vroeger. 
Van hier tot vroeger, twee weken kort, twee weken lang. De oorlog, 
daar is geen water tegen te drinken. Het lijkt wel eender, mijn moeder 
in haar grote schort en de zusjes en ons huis en mijn bed, maar er rijdt 
geen tram over de dijk, de as waait door het open raam naar binnen en 
mijn arm wil niet. 
Daarvoor moet ik aan Loetje denken, liggend op mijn bed. Toen ik weg-
ging in het donker, stond het afgehaald. Dat had ik eerst nog gedaan 
voor mijn moeder, zoals ik het iedere ochtend doe. Ik was grof tegen haar 
geweest, al was het bedoeld voor Rijn. Het kan haar nu ook niet meer 
schelen, geloof ik. Ik heb haar zelf gevraagd mijn overall te merken. 



Die donderdagnacht kan ik me heel goed herinneren. Alleen ik snap niet, 
waar ik me voor de oorlog toch druk over maakte. 
's Avonds om etenstijd kwamen we langs, Loetje-lef en ik, in de tram 
over de hoge Oostzeedijk. Na school waren we naar de Oude Plantage 
gefietst om te zien wanneer de zweminrichting open ging. Loetje bij mij 
achterop. We hadden bijna geen huiswerk voor vrijdag, de laatste dag 
voor de Pinkstervakantie. Loetje wou weer leren zwemmen en van zijn 
vader mocht het. Váor zijn ongeluk kon hij het beste duiken van ons 
allemaal. 
Na die keer van de Witte de Withstraat moest hij nodig andere bochten 
proberen met trams van andere lijnen, tot zijn arm er af was, finaal. 
Hij vroeg erom. Drie maanden is hij weg geweest. Daarna heb ik al een 
heel jaar naast die zwarte handschoen moeten zitten, in ene bank, alle 
dagen, alle lessen, alleen zondags niet, dat is één op zeven, alleen zon-
dags vrij. 
Wij sjeesden naar de Oude Plantage. Het was prachtig weer, maar er 
liep geen mens. Terug, van de dijk naar beneden, moest ik alleen sturen 
van Loetje en hij trappen van achteren af. Het ging gesmeerd, we kon-
den wel in het circus. Maar toen moest er wat anders, — zo is Loetje 
iets wilders, net als met die trammen: ik trappen, hij achterstevoor op de 
bagagedrager als Dik Trom. Idioot, maar ik, ezel, deed het. Ik had kun-
nen weten, dat het mis zou gaan. 
Dé hand kwam tussen het wiel. Mijn spaken bleven heel en het deed 
geen pijn, maar één zwarte vinger brak zonder bloed. Wie had dat nu 
gedaan? Loetje-lef lachte, omdat ik zo schrok. 
— Schreeuw toch niet, alleen mijn arm is fietsen. 
Toen zag ik het pas. De hele boel zat verkeerd. Zijn hemd was tussen 
zijn lijf en die arm gekropen. Hij vroeg me de gesp los te maken, die 
helemaal naar zijn rug was verschoven, maar daar durfde ik niet aan te 
mieren. We moesten lopend terug. Aan de Rustwat heb ik mijn fiets 
laten staan. Ik ging mee in de tram om Loetje thuis te brengen. Zijn 
vader zou hem wel helpen, zei hij, die werd nooit kwaad, dat was zo 
eentje van: ik ben ook jong geweest. 
Zo reden we langs over de hoge Oostzeedijk. Rijn stond op zijn gewone 
plaatsje naast de deur. Hij floot op zijn vingers en van weerskanten rol-
den de meisjes als knikkers de voordeur binnen. Dat kende ik tot verve-
lens toe en ik zou vast en zeker op mijn donder krijgen, omdat ik te laat 
aan tafel kwam. Als door een verkleinglas zag ik mijn moeder in de ka-
mer staan. De lamp was al op. De zon scheen nog, evenwijdig met de 
dijk, maar bij ons is het altijd zo donker half onder de grond. Rijn keek 
de benedenstoep af, met de hand boven zijn ogen: of ik er al aankwam 
natuurlijk. Ik voelde me veilig, een barmhartige samaritaan, maar Rijn 
zou zeker vragen, of ik dat beslist moest doen op etenstijd. Wij zwaaiden 
zonder dat iemand het zag, want de hoge dijk en de tram, daar let je 
beneden niet op. Ik kon evengoed op de maan langs de hemel glijden. 
Ik was te hoog, ik was een vreemde geworden. 
Het kwam feitelijk door Loetje-lef, dat ik niet meer bij ze hoorde, bij de 
fluitende Rijn niet en bij mijn moeder in haar keukenschort, of de hol-
lende meiden, dat hele gereglementeerde gedoe. Voorbijrijden jongens, 
voorbij, voorgoed, weg. 
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En ik heb het nog gedaan ook, 's nachts. Het raam omhoog, op de smalle 
richel boven de voordeur, — ik stond zomaar buiten op straat. Maar in 
die leegte om me heen en de stilte zonder een tram, vond ik het plotse-
ling een blunder van mezelf. Ik moest door. De dingen vallen niet naar 
boven. Mijn bed was afgehaald. 
Het zou nóg niet gebeurd zijn, als Rijn zijn mond had gehouden, maar 
toen ik thuiskwam, vroeg hij of de klok achterliep of dat de brug was 
afgedraaid of het ventiel gegapt uit allebei mijn banden of alles tegelijk 
misschien. Wat doe je dan? Ik wou met niemand kwaad, maar ze moes-
ten ook altijd wat van me. Ik wou eten, ik wou aan mijn werk, ik wou 
opschieten en toen mijn moeder drong: Geef Pa antwoord, ben ik vuil 
geworden. „Van Rijn zal u bedoelen-, dat heb ik gezegd. En is dat nu 
zo erg? Achteraf heb ik gedacht, — achteraf, wat heb je daar aan, vat 
koop ik er voor? Maar die donderdagnacht heb ik uren lang boos zitten 
wezen op mijn bed. 
Later buiten, met mijn beide voeten in de rust van het hinkeperk, besefte 
ik pas, dat ik al die tijd was vergeten een doel te bepalen. Ik had enkel 
met mijn benen zitten wiebelen. Ik liet het donker en donkerder worden 
en keek naar het licht van de lantaarn, dat in mijn kamertje scheen, en 
naar de verschuivende flitsen op de vloer net andersom dan waar de 
tram vandaan kwam. Toen het kil werd, nam ik mijn trui van de stoel en 
knoopte de mouwen om mijn hals. 

In de nacht en op straat, zonder jas, wel een trui bijwijze van sjaal, een 
hongerige maag en ruzie thuis, — zo was ik een zwerver geworden uit 
de gemengde berichten. Ik kon in de krant en had me dat leuker voor-
gesteld. 
Ik liep in de richting van de stad, dicht tegen de huizen, met mijn rechter-
hand slierend langs de geribbelde puien. Toen voelde ik in mijn linker-
zak als een schat mijn kleine kompas en meteen wist ik zeker, dat ik naar 
Engeland zou. Varen, niet op zo'n goedige aak, maar naar zee. 
Mijn kompas. Maar dat heeft Sicco nog. Vreemd, nu ik hier ben, moet ik 
telkens denken aan ginder en daar dacht ik nooit aan thuis. Als Sicco 
er mee speelde, vergat hij bang te zijn. Zou hij het nog onder zijn kussen 
leggen, 's avonds bij het slapen gaan? 

Nu schiet het me te binnen: hij mocht het bewaren zolang, toen Buur-
man en ik naar de winkels gingen op de Westzeedijk om proviand in te 
slaan. Dat was op de zaterdag in een soort pauze van bommen. Oom Koen 
had de kortste weg uitgelegd: door de heg naar de tuin van de achterbu-
ren, oversteken, vlak langs de huizen blijven zoals bij hoog water, de 
Parklaan midden over tussen de soldaten, dan door tuinen, prachtige tui-
nen, tot de Westzeedijk toe. We bemachtigden brood en spinazie en ik 
kreeg een perzik cadeau. Wie weet geef ik nooit meer wat, zei die man. 
We schuilden bij hem, de ene keer luchtalarm van die hele tocht. Zou 
Tantannie toen Sicco op schoot gehad hebben? — Ik hoef het kompas 
niet meer, ik ga niet naar Engeland. 
En toch leek het zo eenvoudig: helpen laden op een vrachtschip, dan 
verstoppen aan boord en te voorschijn komen in volle zee, zo simpel als 
wat. Ik had mijn eerste rechtlijnige doel al voor ogen: de Parkkade, waar 
ik zo vaak naar het laden en lossen had staan kijken, samen met Tantan-
nie. We zagen tot diep in het ruim van zo'n schip. Van de Bult af leek 
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het mij machtig mooi de man te wezen, die ho riep en alles regelde met 
een gebaar. 
Ik was gewoon gaan lopen, wel nog steeds op de stoep en niet het hel-
lende Oostplein recht over. Er waren geen vrouwen op straat, dat had ik 
eigenlijk verwacht. Ook weinig mannen en jongens geen één. Niemand 
groette en er was ook niemand dronken. Vrachtauto's reden het plein 
rond vol met soldaten en ik zag telkens politie. Ik sloeg het Achterkloos- 
ter in, omdat ik een hekel heb aan de Hoogstraat. — Toen kon je nog 
een hekel hebben aan de Hoogstraat, wijlen. 
Ik kreeg langzaam maar zeker een misselijke honger en liep me op te 
winden tegen Loetje en zijn lef, dat ik om hem bij nacht en ontij door de 
stad zwierf met een lege maag, tegen zijn vader, die jong was geweest, 
tegen alles. Dat was fout, ik geef het toe, samaritaan van de koude grond. 
In de Kipstraat stond ik ineens voor zijn huis en toen heb ik deurtjege- 
beld. Dat had ik nooit moeten doen: zijn kunstarm zag ik in de kamer-
hoek staan. 
Ik sliep niet, het was geen droom. Ik kende dat huis niet eens van bin-
nen, ik had alleen achter de voordeur de trap gezien met het boodschap-
penmandje, ik had Loetje niet verder naar boven gebracht. En toch stond 
die arm in een hoek, los, met één vinger dwars. Mijn benen namen me 
mee. Er was geen kussen om in te roepen. De zwarte vinger prikte naar 
mijn rug. De straat was hoog en leeg in de nacht. Ik was ontzettend 
bang. Mijn benen liepen. Harder, het Viaduct onderdoor. In de St. Lau-
rensstraat met zijn smalle schuine stoepen hielden fietsagenten me aan: 
waarom ik zo rende. Toen heb ik gelogen, er zat niets anders op, dat ik 
een dokter moest halen van de Coolsingel om Loetje zijn arm, die hele-
maal los zat met één vinger dwars. Zo'n leugen om bestwil, dat mag, 
Agenten zijn er om dieven te vangen, niet mij. 
Jammer toch, dat Loetje dat niet weet. Dan had ik eens op kunnen schep- 
pen over die klunzen met hun gezichten van eierenkluts, die me zelf ach-
terop naar het ziekenhuis hebben gebracht, om een dokter! 

Soms is het zo erg niet, aan Loetje te denken. Maar moet daar mijn arm 
gewoon van worden? Hij zit vast en de vingers staan goed, maar hij 
voelt slap. Ineens, ineens werd hij zo zwaar als lood. Rijn was erbij, hij 
zag hetzelfde als ik. Aan Loetje denken is zo erg niet, maar Loetje vin-
den is afschuwelijk. Ik heb niet gehuild, van mijn stokje als een meid, 
dat wel, maar gegriend heb ik niet. 
Tantannie zegt, dat ze mevrouw al zijn wezen halen uit haar tuin om 
haar te begraven aan het Toepad. Dat is heel wat anders. Die mannen 
doen dat voor hun vak. Zij hoefden niet te schrikken. Zij wisten, dat zij 
een wit laken zochten. 
Buurman en ik hebben het samen gedaan, op Pinksterdag heel in de 
vroegte. Achterna rookten we een sigaret. Ze lag klein en licht in het 
laken en de kuil was veel te diep. De hele kelder was nog in slaap. We  

hadden ze maar niet gewekt. Tantannie was al bedroefd genoeg. Iedere 
avond kroop ze in het donker naar boven en sleepte van tussen de scher-
ven wat nog heel was naar de kelder. Overdag werd er geschoten op 
alles wat maar bewoog. Het werd wel vreselijk vol in de kelder, een 
bende, maar van Buurman moesten we Tantannie laten; dat deed ze voor 

7 



mevrouws kinderen, die woonden in Engeland. Dat wist ik niet. Ik be-
greep het niet, toen mevrouw zei: doe ze de groeten. 
Ik? Ik begreep niets, ik lag een slag achter, ik wist amper, dat het oorlog 
was, toen ik aankwam. Iedereeen in Rotterdam wist, dat het menens was, 
behalve ik, behalve ik, stapel krankzinnig, ik sliep op de achterste bank 
van de Bult, tot ze zouden gaan werken aan de Parkkade. Toen ik wak-
ker werd van een dichtbije bom, vond ik, dat die gekken wel wat ver-
derop proberen konden. Ik zag de watervliegtuigjes neerkomen rond de 
Van Galen, die op de rivier lag vlak voor het huis van mevrouw. Ik 
dacht, dat het oefenen was en ging er op af. Ik heb nog gewuifd naar 
die krengen, maar toen was het al oorlog, al uren. Uit de Parklaan kwa-
men agenten te paard. Die schreeuwden, dat men de ramen moest slui-
ten. Zelfs ik begon te begrijpen, dat ik hoe dan ook van de straat moest 
verdwijnen. De Westerkade, Tantannie. 
Ik stond net op de stoep, toen het luchtalarm loeide. Tantannie deed 
open. Buurman riep uit de kelder om haar en mevrouw, maar die wilde 
absoluut niet uit haar stoel. Tantannie liep door naar beneden, ik ging 
eerst goedendag zeggen binnen. 
En zo is het vreemde gebeurd: Ik ben de laatste geweest, met wie me-
vrouw nog heeft gepraat. Ze schommelde zacht in haar stoel van zwart 
hout met rood, net als vroeger, toen ik er speelde. Op haarschoot stond 
een blaadje met thee en beschuit. Haar voorhoofd had evenwijdige rim-
pels, in elkaar geschoven hoeken, zoals de wind ze tekent in het zand. 
Die bewogen, zodra ze wat zei. 
— Dag Boy, neem maar. 
Hoe kon ze zien zo gauw, dat ik niet ontbeten had? Trouwens, 's avonds 
daarvoor niet gegeten ook. Ik nam de beschuit, maar eerst moest ik haar 
medicijn aangeven. Het was haar hart, zei ze. Er lag één pil in het win-
kellaatje met foelie erop. Zo'n dingetje rolt in de palm van je hand. Zij 
nam hem in met de thee en ik at de beschuit. Toen stuurde ze me weg. 
— Dat was de laatste, Boy. Ga nu naar beneden en doe ze de groeten 
in Engeland. 

Toen we boven kwamen na het vrijsein, stond de schommelstoel achter-
over, heel stil. Tantannie huilde en Buurman zei: De plant is uitgebloeid. 
Direct daarna kwam de jonge mevrouw aan de achterdeur met Sicco en 
Sytze, en we kregen het vreselijk druk met sjouwen van bedden en jassen 
en eten naar de kelder toe. De jongetjes mochten zolang in de tuin, maar 
na een tijdje vlogen de scherven door de bomen en het luchtalarm was 
er pas na de bom. Van toen af mocht niemand meer de kelder uit zonder 
te vragen aan Buurman. Het valse getik van machinegeweren zal ik 
voortaan uit duizend geluiden herkennen. Daar kun je bij bukken en 
kruipen, maar zo'n vliegtuig, uit het niets ineens pal boven het dak, en 
een dichtbije bom, dat is te groot om te kunnen herinneren nu, al voelde 
ik toen van een duikende jager of het bij ons zou inslaan of verder weg. 
Er was niets tegen te doen dan zitten en wachten met de trillende Sicco 
onder mijn jasje alsof zijn warmte voor mij een bescherming beduidde. 
We leefden zonder klok of uur, al naar de gril van het lawaai. We aten, 
als Tantannie wat klaar had, we dronken wat Buurman besliste. We 
jachtten, als het stil was, want het kon altijd beginnen. We werden ver-
schrikkelijk moe. Ik deed alles mee en ik was niet bang. Het klinkt als 

8 



pochen, maar bang was ik niet. Niet boos ook, helemaal leeg. 
Vroeger, als Loetje-lef en ik giechelden in onze bank, middenste rij te-
gen het schavotje, dan schold de natuurkundeman mij voor een lege fles-
sehuls. Ik gaf er wat voor, als ik leeg was gebleven. 
Maar na de oorlog kwam er weer een dag. Dat had de eerste dag moeten 
zijn na de Pinkstervakantie. De jongetjes met hun moeder werden ge-
haald door familie. Buurman ging naar zijn kinderen op zoek. Ik wou 
naar huis. Dinsdagavond, toen ze al sliepen in de kelder, zijn Buurman 
en ik naar boven in dat huis geklommen. De lucht was hemelhoog rood. 
Het leek geen mensenwerk. Als een koorts overviel me de angst om 
thuis, maar ik mocht niet weg van Buurman, bij nacht. 
Tantannie wou woensdag niet met me mee. Nu, een zondag, is ze ge-
weest. 
Ik liep een stuk met Oom Koen samen op, door de bloeiende tuinen. Hij 
kende de stad en had een fles water voor me gevraagd aan Tantannie 
voor onderweg. Water deed toen een gulden de liter aan de Scheeps-
timmermanslaan. Op de Westzeedijk namen we afscheid, hij stak de dijk 
over, ik sloeg rechts af. 

In de verte stonden mensen bij het kruispunt, rijen dik alsof de koningin 
voorbij moest komen. Ik liep er heen als een kind. 
Maar het was de koningin niet. Het waren de Duitsers, die hadden hun 
duitse auto's versierd met onze kastanjes en de kaarsjes hingen naar be-
neden in het mooiste weer van de wereld. Voor ik er iets aan kon doen, 
was ik vol haat. Mijn borst deed pijn van ellende en ik dacht aan me-
vrouw. Haat is de pest voor een hart. Ik zag de gore wielen over de 
keien van mijn stad. Daar had ik gestaan in het middenvak tussen de 
kruisende railsen, vlak voor de oorlog begon, toen ik nog boos was of 
bang, of een hekel had, toen ik op weg was naar Engeland. Was de ko-
ningin maar voorbijgekomen. Ik zou niet hebben gevit op haar soep-
japon. 
Wat een vreselijk huiswerk is dit. Ik wou zo graag even pauze net als op 
school. Hij zal niet op de fouten letten, de dokter. Hij zegt: Voor de 
school weer begint, ben jij kant en klaar. Maar ik word honds moe van 
die arm en zodra ik ga liggen komt weer de duwslee, gelakt met rood 
ijzer. 
Daar moet ik op naar beneden, van de Bult, het steilste paadje aan de 
kant van het Park, tollen, draaien, stuurloos, rakelings langs de midden-
paal, wakker, maar niet echt wakker, ik zweef naar boven, het waagstuk 
begint van voren af aan, en dan komt Loetje met zijn lef-arm paaltje-
botsen zonder pijn, lachen, vals tikkend lachen, ik weer, over, over, naar 
beneden racen, tot de mijne ook kaduuk zal slaan. 
'En nou is hij kaduuk, niet echt, maar wel zwaar, nog altijd even zwaar 
en ik denk toch aan Loetje en ik schrijf het op ook. 
Ach, van Loetje-lef dat gaat nog wel, maar die laatste zonder arm, —
of was dat Loetje helemaal niet meer? Dat moest geen mens mogen zien. 
Horen is lucht, maar zien is een ding. Het was gemeen tegen Loetje. De 
Duitsers hebben hem dood gegooid, maar ik heb naar hem gekeken. 
Wat ik gehoord heb, verdwijnt uit mijn oren en de geluiden onthouden 
ze niet. Maar bij de intocht is het zien begonnen, bij de zegetocht. Daar 
reed een duitse vent van de hol, bovenop zo'n groenig ding, met een 
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stuk kaas als een vaan in zijn hand. Het was geen droom. Ik zag hem 
schuin van opzij, ik was niet bang. Hij nam de kaas in allebei zijn kluiven 
en zette zijn tanden erin. Roofdieren los is gevaarlijk. 
Moet ik ook schieten? Ik kan niet schieten. Ik wil slapen. Ik wil niet 
schieten. Ik wil het allemaal vergeten. Het is er vroeger toch ook nooit 
geweest. Ik wil de hele tijd slapen, mijn beide armen en mijn hoofd en 
alles. Niet meedoen, niets doen en geen pijn. Zou Loetje-lef meegegaan 
zijn bij regenweer naar de Speelmanstraat? Die straat is recht, eerst breed 
en dan smal, er rijdt geen tram. Er gaat niemand meer naar de Speel-
manstraat, de stoep voor de dokters, dat is een trechter. Piet Waterhoofd 
kon los geen kwaad, maar hij durfde zijn deur niet uit voor de jongens. 
Ik ben geen kind meer nu. Was het toch Piet Waterhoofd geweest, waar 
dat ze naar stonden te kijken, rijen dik. Ik zou niet meer lachen om zijn 
gekkengezwaai met die stok in de regen. 
Ik word beroerder van dit werk dan van al die dagen in de kelder. Moet 
ik nog meer? Mijn arm is gebleven als lood. En toch heb ik alles van 
Loetje gezegd, van het puin en hoe ik om hem bij Tantannie's mevrouw 
ben gekomen. 
Het lijkt al weer lang geleden, dat ik mevrouw heb zien slapen in haar 
schommelstoel. Ze was mooi om te zien, zo rustig en niet meer heel oud. 
De rimpels waren stilliggend ronder. Ik had haar maar in de tuin gelaten 
in plaats van naar het Toepad. 
Het Toepad? Maar daar liggen de joden, dat is de jodenbegraafplaats. 

Nou heb ik toch gegriend. 'Het is zomaar begonnen en het ging door 
buiten mij. Ik had niets meer te willen. 
Mijn arm gaat tintelen, ik voel de vingers beven. De dood lag in mijn 
handpalm en ik heb het niet gezien. Straks zijn allebei mijn armen weer 
even zwaar en nooit meer licht. Eenmaal slikken en het was gebeurd. De 
groeten in Engeland. Ik moet op. Engeland is gesloten, de sleutel is ge-
broken. Eens zullen mijn handen schieten. Was ik maar leeg als een 
flessehuls. Kinderpraat: mijn stad staat alleen overeind, als ik mijn ogen 
dicht doe. Kan de haat in een hart weer slijten tot hekel? 
Het was oorlog. Mijn hand heeft meegedaan. Het is altijd oorlog, ik zal 
altijd meedoen. Ik heb meer geweten dan ik wist. 
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DR. L. VAN GELDER 

HUMANISTISCH VORMINGSONDERWIJS 
IN SCHOOLVERBAND 

1. In de wet tot regeling van het voortgezet onderwijs is in artikel 47 
de mogelijkheid geopend om leerlingen van de openbare scholen vor-
mingsonderwijs te laten volgen van leraren, die daarvoor door een er-
kend genootschap op geestelijke grondslag zijn aangewezen. 
Uit de oprichting van het Centrum voor Humanistische Vorming blijkt 
dat het Humanistisch Verbond de nodige voorbereidingen is gaan tref- 
fen om bij de inwerkingtreding van deze wet leerlingen voor het voort- 
gezet onderwijs in de gelegenheid te stellen humanistisch vormings-
onderwijs te ontvangen. Ook in de sociaal-pedagogische sectie van de 
Stichting Socrates is het karakter van het vormingsonderwijs uitvoerig 
in discussie geweest en zijn de daar ontwikkelde gedachten in een intern 
rapport neergelegd. 
In de hiervolgende beschouwingen worden enkele theoretische en prak-
tische problemen van het vormingsonderwijs aan de orde gesteld, waar-
bij wel gebruik gemaakt is van voorgaande discussies, doch waarbij de 
formuleringen voor verantwoording van de schrijver blijven. 
Het humanistisch vormingsonderwijs buiten schoolverband is reeds kort 
na de oprichting van het Humanistisch Verbond aan groepen jonge 
mensen in de middelbare schoolleeftijd gegeven. Toen bleek dat bij jon- 
geren op middelbare, ulo en technische scholen belangstelling bestond 
om meer inzicht te verkrijgen in vragen van levensbeschouwelijke aard, 
werden in verschillende plaatsen cursussen ingericht. Deze cursussen 
hadden veelal het karakter van gespreksgroepen, waarin gediscussieerd 
werd over de grondslagen van het humanistisch denken, maar waar ook 
de grondgedachten van de wereldgodsdiensten of belangrijke gedachten 
van grote filosofen werden besproken. De gunstige ervaring met deze 
jongerengroepen is zeker van grote waarde voor de inrichting van het 
humanistisch vormingsonderwijs in schoolverband. Toch is het evenwel 
nodig dat wij ons goed voor ogen stellen, wat het betekent wanneer dit 
vormingsonderwijs niet slechts aan enkele belangstellende groepen ge-
geven wordt, maar georganiseerd moet worden voor groepen van leer-
lingen binnen de verschillende schooltypen van het voortgezet onderwijs. 
Voor wie de draagwijdte van artikel 47 voor het voortgezet onderwijs, 
en van artikel 26 voor het lager onderwijs kent, is het zeker niet nodig 
nog eens te wijzen op de bijzondere plaats, die het vormingsonderwijs, 
evenals het godsdienstonderwijs op de openbare school inneemt. Toch 
blijken hierover nog veel misverstanden te heersen. Ons beperkend tot 
het vormingsonderwijs bij het voortgezet onderwijs moet voorop gesteld 
worden dat de band tussen de school en dit vormingsonderwijs zeer ge-
ring is. In de school worden alleen de lokalen beschikbaar gesteld aan 
een erkend genootschap en in overleg daarmee de tijden vastgesteld, 
waarop de lessen gegeven zullen worden. De verantwoordelijkheid voor 
de inhoud van de lessen, de aanwijzing en de werkwijzen van de 
docenten berust geheel bij het genootschap, dat van de minister het recht 
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heeft verkregen dit vormingsonderwijs te verzorgen. Bovendien is voor 
het volgen van dit vormingsonderwijs vereist dat de ouders toestemming 
moeten geven, dat zij voor hun kinderen gebruik willen maken van deze 
lessen. Wanneer wij nu bedenken dat hierdoor het humanistisch vor-
mingsonderwijs in feite gegeven wordt in opdracht van de ouders, is het 
zeker nodig dat het karakter van dit onderwijs duidelijk omlijnd wordt 
en op een pedagogisch verantwoorde wijze gegeven wordt. Allereerst 
willen wij daarom nagaan uit welke motivering de vraag naar huma-
nistisch vormingsonderwijs naar voren is gekomen. 

2. De motivering voor het geven van humanistisch vormingsonderwijs 
ligt allereerst in het gerechtvaardigde verlangen van de ouders hun 
kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun taak als volwassen 
mens. In de gezinsopvoeding doen zich al zeer vroeg situaties voor, waar-
in de vragen van de kinderen meer betekenis hebben voor hun geeste-
lijke vorming, dan men oppervlakkig zou menen. Kinderen, ook kleine 
kinderen vragen over de problemen van het leven. Zij vragen over ge-
boorte en dood, over leed en verdriet dat zij anderen zien lijden. Zij 
vragen ook over hetgeen zij in hun wereldje, in de omgang met andere 
kinderen, maar ook in de wereld der volwassenen opmerken en niet thuis 
kunnen brengen. Op deze vragen, die soms zeer diepzinnig de grond-
slagen van het bestaan raken, soms ook slechts een eenvoudige infor-
matie bedoelen, zullen de ouders antwoord moeten geven. In onze ge-
mengde samenleving zou het niet juist zijn wanneer een kind geen ant-
woord zou krijgen op de vraag, wat bidden is, waarom mensen naar de 
kerk gaan, wat christelijk of katholiek is. Want in het antwoord op der-
gelijke vragen zit steeds een mogelijkheid om begrip te wekken voor de 
wijze waarop anderen leven en over het leven denken, maar ook de 
mogelijkheid om een levenshouding voor te bereiden, die het kind open 
doet staan voor het leven. Ook oudere, opgroeiende kinderen stellen 
hun vragen. Zij gaan zich meer bewust worden van de vele problemen, 
die in hun rijpend geestelijk leven om een oplossing vragen. Hier komen 
problemen over de waarheid van de vele overtuigingen, die zij ontmoe-
ten, naar voren en zij willen ook doordringen in de denkwereld van 
hen, die zich christen of humanist noemen. Vele van deze opgroeiende 
jonge mensen worstelen om helderheid te verkrijgen, om meer inzicht 
te veroveren in de veelheid van religieuze en levensbeschouwelijke 
problemen, waarmee de mens zich steeds geconfronteerd ziet. 
In tal van pedagogische situaties treden deze vragen en deze problemen 
naar voren. Soms is het gezin de plaats waar de vraag gesteld wordt en 
het antwoord het best gegeven kan worden. Soms zal het beter zijn, 
indien anderen dan de ouders deze vragen kunnen opvangen. Uit deze 
korte motivering is nu gebleken dat er een breed terrein van behoefte 
aan humanistische vorming is. Het zal evenwel nodig zijn goed te over-
wegen op welke wijzen de vragen beantwoord kunnen worden. 

3. In de kring van de niet-kerkelijken is een duidelijke behoefte aan 
informatie over problemen van levensbeschouwelijke aard. Deze infor-
matie kan betrekking hebben op problemen van zedelijke, religieuze 
en anthropologische aard. Maar ook verwacht men in niet-kerkelijke 
kring informaties over het denken en leven van anderen. Hoe, zo vraagt 
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men, denken christenen en katholieken over deze problemen, hoe ver-
werken zij deze problemen in hun persoonlijk en maatschappelijk leven. 
Ook in de opvoeding van hun kinderen vragen vele ouders om deze 
informatie, zowel voor zichzelf als voor hun kinderen. 
Nu doen zich bij het bieden van deze informaties praktische en peda-
gogische problemen voor. 
Wanneer wij in het gezin met onze kinderen spreken over belangrijke 
levensproblemen, is het ons niet alleen te doen om de kinderen meer te 
doen „weten''. Wij trachten hen daarbij tevens te helpen iets meer vol-
wassen te worden. Maar dit volwassen zijn is meer dan ,weten", het is 
ook een zijn, een zich-gedragen, een levenshouding verwerven. Dit be-
tekent dat de informatie tevens gericht moet zijn op de vorming van de 
jonge mensen. Naast en door de informatie heen, speelt daarom altijd 
de vraag, op welke wijze door het aanbieden van kennis de groei van 
de totale persoon bevorderd kan worden. Evenwel in meer praktische 
zin is het bieden van deze informatie aan vragenden in de buiten-kerke-
lijke kring een probleem. Tegenover een zeer brede kring van buiten-
kerkelijken, die betrokken zouden willen worden in deze informatie, 
staat een betrekkelijk kleine kring van hen, die in humanistische zin ant-
woord zouden kunnen geven. Het kan daarom als een goede weg gezien 
worden, dat het humanistisch vormingsonderwijs in schoolverband de 
mogelijkheid opent om jongeren uit de niet-kerkelijke kring in deze in-
formatie te betrekken. Dit vormingsonderwijs zal het mogelijk maken 
een concrete en hanteerbare vorm te laten ontstaan, waarin vele jonge-
ren, die voorheen slechts op toevallige wijze of in het geheel geen moge-
lijkheden hadden hun problemen te bespreken, op een verantwoorde wijze 
en onder deskundige leiding te helpen bij hun geestelijke ontwikkeling 
Aan deze methode, de benadering in het kader van de school, is echter 
ook het gevaar van het verintellectualiseren van deze informatie ver-
bonden. 
In dit verband mogen wij wijzen op de ervaringen in België. In België is 
reeds lang binnen het lesrooster een vak opgenomen dat aangeduid 
wordt met de naam zedenleer. In vele scholen zijn deze lessen in zeden-
leer zeer verwijderd van de levende gespreksvorm, waarin naar ons 
inzicht dat onderwijs gegeven zou moeten worden. Pas in de laatste jaren 
heeft zich een enthousiaste kring van docenten gevormd onder leiding 
van Dr. van Cauwelaert, die een nieuwe inhoud en een nieuwe werk 
wijze voor deze zedelessen hebben ontworpen en het moraalonderwijs 
daarmee trachten om te buigen in de richting van vormend onderwijs. 
Ook in ons land is het onderwijs in sterke mate bepaald door de tradi-
tionele werkmethoden, al zien wij dat in toenemende mate aandacht 
geschonken wordt aan een betere benadering van de jonge mensen. 
Hoewel het zeer te betreuren is dat binnen het onderwijs deze nieuwe 
benaderingswijzen, gericht op het zelf verwerken van problemen en op 
het actief deelnemen aan werkgroepen en gespreksgroepen nog maar 
langzaam een plaats krijgen, zien wij dat buiten het onderwijs bv. in het 
volwassenenwerk, in de verschillende vormen van vrijetijdsbesteding, 
deze nieuwe methoden op grote schaal worden toegepast. 

• Niet alleen dat het toepassen van verouderde werkmethoden het gevaar 
oproept van een te verstandelijk gericht vormingsonderwijs, hierdoor 
zou ook een verkeerd begrip kunnen ontstaan over de pedagogische 
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waarde, die wij aan het vormingsonderwijs willen toekennen. Bij dit 
vormingsonderwijs zal de docent in de jonge mens niet een leerling, 
maar een gesprekspartner moeten zien. Hij zal er ernst mee moeten 
maken deze jonge mens in zijn eigen problematiek te aanvaarden en te 
ontmoeten. Alleen wanneer wij in die zin de vorming van de jonge mens 
beogen, lijkt het ons verantwoord in het kader van de school deze vor-
mingsarbeid te gaan ondernemen en kan ook het geven van informatie 
bijdragen tot die vorming. 

4. De hiervoor beschreven samenhang tussen informatie en vorming 
treedt opnieuw naar voren, wanneer wij ons gaan bezinnen op de in-
houd van de humanistische vorming. Hierbij kunnen twee zeer verschil-
lende uitgangspunten gekozen worden: het humanisme als filosofisch 
systeem en het humanisme als levenshouding. 
Als filosofisch systeem biedt het humanisme, zowel in historisch als in 
systematisch opzicht een min of meer gesloten stelsel van gedachten 
over het bestaan van de mens, over zijn persoonlijk gedrag en over zijn 
relatie tot zijn medemens. Het humanisme kan in dit opzicht vergeleken 
worden met andere filosofische en godsdienstige systemen. Een belang-
rijk probleem is evenwel dat het humanisme als denksysteem niet be-
schikt over aanduidende symbolen of rituele vormen, die een steun zou-
den kunnen vormen bij het verklaren van de grondgedachten. Daarbij 
komt ook dat degenen die deze theoretische opvatting voorstaan, het 
zeker niet zouden aanvaarden als deze grondgedachten in een strak 
dogmatische vorm zouden worden overgedragen. In theoretische be-
schouwingen van humanistische zijde ziet men veeleer de behoefte tot 
een sterke nuancering, een grote mate van relativering in het denken, 
omdat men terecht bevreesd is dat een te scherpe omlijning en concre-
tisering tot een vorm van dogmatisme zou leiden, die in het humanistisch 
denken zeker geen plaats mag hebben. 

• Beschouwen wij nu deze opvatting van het humanisme in verband met 
het vormingsonderwijs, dan zien wij in de eerste plaats dat de overdracht 
van het humanisme als denksysteem aanleiding kan geven tot het accen-
tueren van de overdracht van kennis over het humanisme. Afgezien van 
het gevaar van een te zeer verstandelijke benadering, treedt daarbij 
ook de moeilijkheid op van de concretisering, die zeker nodig is, wan-
neer men jongeren in hun eigen problematiek wil benaderen. 
Het is daarom nodig ook het andere uitgangspunt in gedachten te 
nemen. Het humanisme is niet alleen een denksysteem, het is ook een 
levenshouding, een wijze van zich verhouden tot de wereld. In die zin 
is het humanisme een praktische levenshouding waarbij de humanistische 
gedachten in de eigen persoon gestalte hebben gekregen. Hiermee wordt 
uiteraard niet bedoeld dat de persoon daarmee tot een ideale persoon-
lijkheid is geworden maar wel dat hij tracht op concrete wijze leer 
en leven tot een eenheid in zijn persoon te integreren. Deze opvatting 
van het humanisme legt daarom meer het accent op het beleven van 
waarden in de menselijke situatie, dan op het formuleren van de grond-
slagen waarop deze waarden berusten. 
De tegenstelling tussen denksysteem en levenshouding, tussen leer en• 
leven is uiteraard een polaire tegenstelling. In het vormingsonderwijs 
zullen beide aspecten een plaats moeten hebben. De overdracht van 
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denkbeelden zonder beleving van de waarden in concrete situatie blijft 
krachteloos. Aan de andere kant is het niet mogelijk in groepsverband 
de betekenis van een levenshouding te ervaren, indien er niet een basis 
is, waarop men elkaar kan verstaan. 
Voor het vormingsonderwijs heeft deze integratie van kennisover-
dracht en beleving van de waarden zeer belangrijke consequenties. Ken-
nisoverdracht alleen zou tot zeer schoolse situaties kunnen leiden, 
waarin de docent een louter theoretische benadering van de problemen 
voorop kan stellen. Wanneer wij echter het beleven als voorwaarde 
stellen voor een verantwoorde humanistische vorming, dan zal de be-
nadering van de problemen niet primair theoretisch moeten zijn, maar 
gebaseerd op de levenssituatie van de jongere, die zich bewust wil maken 
van zijn positie in de wereld. Hieruit blijkt dat doelstelling en werk-
methoden duidelijk op elkaar afgestemd moeten worden. In het huma-
nistisch vormingsonderwijs moet de docent daarom pedagogische situa-
ties scheppen, waarin de jonge mens, door het wederzijds contact tussen 
leeftijdsgenoten en door de relatie met de volwassenen, mogelijkheden 
verkrijgt op concrete wijze zich bewust te maken van de vragen van 
het menselijk bestaan. Door het scheppen van pedagogische situaties 
doet de volwassene een appèl op de jonge mens tot stellingname, tot 
plaatsbepaling. 

5. In de ontwikkeling van het kind is de aanspreekbaarheid voor le-
vensvragen op jonge leeftijd al aanwezig, mits uiteraard in de benadering 
rekening gehouden wordt met het niveau van de ontwikkeling. Zodra 
het kind de taal gaat beheersen, wordt het opgenomen in de levens-
situatie van zijn omgeving en is met de mogelijkheid tot geestelijke vor-
ming, ook de noodzakelijkheid daarvan gegeven. In niet-kerkelijke kring 
staat men tegenover deze gedachte nog wel eens afwijzend, meest om-
dat men bevreesd is voor een vorm van indocterinatie van het jonge 
kind. In die opvatting wordt dan gesteld dat het kind vooral vrij moet 
blijven, niet belast moet worden met opvattingen uit de volwassenen-
wereld, opdat het later zelfstandig en onbevooroordeeld kan kiezen. Wan-
neer wij hier de noodzaak van geestelijke vorming op jeugdige leeftijd 
bepleiten bedoelen wij daarmee zeker niet een dogmatisch beperken van 
de mogelijkheden van het kind om op latere leeftijd een eigen keuze te 
doen. Evenwel mag het als een fictie beschouwd worden, dat het moge-
lijk is ook de onbedoelde beïnvloeding te vermijden. Daarenboven is 
het onjuist het kind de mogelijkheden tot een zelfstandige keuze te ont-
houden; want dat doet men, wanneer men het kind niet helpt bij het orde-
nen van de gedachten, die bij hem opkomen, als hij de verschijnselen in 
het leven gaat onderkennen. Hiermede is zeker niet de noodzakelijk-
heid van een systematisch vormingsonderwijs op jeugdige leeftijd ge-
geven. Veeleer zal het kind in zijn ouders de vraagbaak moeten vinden, 
waardoor hij langzamerhand orde kan scheppen in de veelheid van 
vaak tegenstrijdige ervaringen over het leven. 
Wij hebben als één van de belangrijkste doeleinden van het humanisti-
sche vormingsonderwijs het appèl tot stellingname bij de jonge mens ge- 
noemd. Dat vereist evenwel een verder stadium van geestelijke ontwik-
keling dan het voorbereiden van de keuze door hulp bij het ordenen van 
ervaringen. Was voor het ordenen van de ervaringen het gebruik van de 
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taal een noodzakelijke voorwaarde, voor de aanspreekbaarheid van dit 
appèl is het nodig dat de jonge mens de taal zodanig beheerst, dat hij 
problemen kan stellen en met anderen over deze problemen kan spre-
ken. Zowel uit ervaring als uit onderzoek blijkt dat de eerste hierboven 
beschreven periode de schoolleeftijd omvat tot ongeveer het 11 e jaar, en 
dat de tweede periode na 11 jaar valt. Hier zijn natuurlijk grote indivi-
duele verschillen op te merken, maar in het algemeen zou men kunnen 
stellen, dat voor een belangrijk aantal kinderen ouder dan 11 jaar het 
verantwoord is vormingsonderwijs in schoolverband te geven. 
Deze opvatting wordt ook gesteund door de ervaringen die men heeft 
op scholen waar men reeds in de eerste klassen van het voortgezet on-
derwijs een les voor het bespreken van levensvragen, sociale problemen 
of persoonlijke vragen ingevoerd heeft. Wanneer de behandeling op 
een passend niveau geschiedt, is de belangstelling bijzonder groot, zo-
wel bij meisjes als bij jongens. Op een iets oudere leeftijd, mede afhan-
kelijk van het ontwikkelingspeil, kunnen soms dan meer theoretisch ge-
richte aspecten aan de orde gesteld worden. 
Deze aanpassing aan het ontwikkelingsniveau van de leerling vereist dat 
de docent een goed inzicht moet hebben in de doelstelling, de inhoud en 
de methodiek van het vormingsonderwijs. 

6. Over de doelstelling van het vormingsonderwijs hebben wij bij de 
bespreking van de verhouding tussen informatie en vorming en tussen 
theorie en beleving al een en ander gezegd. Voordat wij nu de inhoud 
nader omschrijven is het goed in herinnering te roepen dat deze doel-
stelling niet gericht was op het aanbrengen van bepaalde kennis of op 
het aanpraten van bepaalde opvattingen, maar op het bevorderen van 
een zelfstandige keuze van de jonge mens, op zijn stellingname tot de 
wereld. Dit moet zo duidelijk vooropgesteld worden, omdat de inhouds-
omschrijving niet anders geformuleerd kan worden dan in termen van 
kennisoverdracht en het bespreken van vragen van deze jongens zelf. 
Wij hebben gezien dat deze informatie nodig is, maar deze mag geen doel 
in zich zelf worden. Zeer algemeen geformuleerd zou men de inhoud 
van het vormingsonderwijs naar twee aspecten kunnen omschrijven. 
Het eerste aspect heeft dan betrekking op het kennis nemen van de 
humanistische gedachtenwereld en daar direct bij aansluitend de grond-
gedachten van de verschillende godsdiensten. Hierbij kunnen vragen 
van anthropologische aard, van sociale aard, van ethische aard naar voren 
komen die dan besproken kunnen worden tegen de achtergrond van de 
verschillende oplossingen, die zowel historisch als actueel aan de pro-
blemen gegeven worden. Gezien de verscheidenheid van de schooltypen 
in ons voortgezet onderwijs, zou men, na de aanpassing aan de leeftijds-
fase ook een differentiatie kunnen maken tussen hen, die het algemeen 
onderwijs volgen en hen, die in het beroepsonderwijs opgenomen zijn. 
De leerlingen uit het beroepsonderwijs staan veelal dichter bij de pro-
blemen van het dagelijkse leven en stellen zich ook meer direct in op de 
sfeer van het maatschappelijk leven. Dit zou kunnen inhouden dat ook de 
onderwerpen. in het vormingsonderwijs meer afgestemd kunnen worden 
op de problemen van de arbeid en de arbeidsverhoudingen, de techniek 
en de betekenis van de techniek in de samenleving. Aan de andere kant 
evenwel is het de vraag of een dergelijke differentiatie nuttig is. Moe- 
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ten niet alle opgroeiende jongeren met deze problemen klaar komen en 
zou het niet juist aanbeveling verdienen deze sociale benadering van 
de levensvragen ook bij de leerlingen van het algemeen onderwijs een 
plaats te geven. 
Als algemene inhoudsbepaling kunnen wij nu aangeven: het kennis-
nemen van inzichten uit het humanistisch denken over het persoonlijk 
en maatschappelijk leven mede in verband met de inzichten in andere 
filosofische en godsdienstige systemen. 
Daarnaast zullen de vragen van de jongeren zelf een belangrijk element 
vormen bij de inhoudsbepaling van het vormingsonderwijs. Het is na-
tuurlijk ondoenlijk in 't algemeen te omschrijven, wat de inhoud van 
deze vragen zal zijn, maar het ligt toch wel in de verwachting dat deze 
vragen vooral betrekking zullen hebben op de problemen in het per-
soonlijk en maatschappelijk leven, zowel voortkomend uit de directe er-
varing als anticiperend op de latere levenssituatie in gezin, beroep en 
samenleving. 
Uit didactisch oogpunt zouden wijzelf op de bespreking van deze vra-
gen een grotere nadruk willen leggen dan op het kennisnemen van ver- 
schillende inzichten, zoals die hierboven beschreven zijn. Dan wordt 
zeker het gevaar vermeden, dat met het bieden van louter informatie 
kan ontstaan. Een gesprek, waaraan leerlingen en docent gezamenlijk 
deelnemen, beweegt zich gemakkelijker op het denkniveau van de leer-
lingen, dan een doceerles of een lezing, die de docent vanuit zijn niveau 
voorbereid heeft en in een afgeronde vorm de leerlingen aanbiedt. In 
die zin mag gesteld worden dat niet de inhoudsbepaling primair is, maar 
de didactische vorm, waarin de problemen van de leerlingen gesteld 
worden. Juist wanneer wij ons helder voor ogen moeten stellen, wat wij 
bereiken willen met het vormingsonderwijs in schoolverband, is deze 
bezinning op de didactische vorm bijzonder noodzakelijk. Zeer gemak-
Relijk zou in dit vormingsonderwijs een verkeerde traditie van doceren 
op een abstract theoretisch niveau kunnen insluipen. Het is daarom no-
dig de didactische voorwaarden zo te maken dat de bedoeling van dit 
vormingsonderwijs volledig tot zijn recht kan komen. Daar de nadruk 
gelegd wordt op het onderling gesprek en het stellen van vragen van de 
zijde van de leerlingen, zal de methode van het groepsgesprek in belang-
rijke mate het uitgangspunt moeten worden van de methodiek. Dan toch 
is het mogelijk het gespreksniveau aan te passen aan de ontwikkeling 
en de belangstelling der leerlingen en kunnen ook de leerlingen actief 
deelnemen aan het onderwijs. Een drietal voorwaarden zal hierbij ech-
ter noodzakelijk vervuld moeten worden: de omvang van een gespreks-
groep zal niet meer dan 10 tot 15 leerlingen mogen zijn; de docent zal de 
techniek van het groepsgesprek goed moeten beheersen en tenslotte zal 
er leerstof beschikbaar moeten zijn, geschikt voor deze werkwijze. 
Naar verschillende kanten houden deze voorwaarden beperkingen in in 
de inrichting van het vormingsonderwijs. Bij het werken met kleine groe-
pen zal men over veel docenten moeten beschikken. Vooral in de begin-
periode betekent dit, dat aan de vraag naar vormingsonderwijs niet steeds 
voldaan kan worden. Toch lijkt het ons beter in een beperkte kring het 
werk op te zetten, dan dat achteraf een verkeerde start weer tot herzie-
ning zal moeten leiden. Bovendien zullen aan de docenten andere eisen 
gesteld moeten worden, dan in het gewone onderwijs. 
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Veelal staat daar beheersing van de leerstof voorop en meent men dat 
de methoden van aanbieding wel in de praktijk geleerd worden. In dit 
vormingsonderwijs zuen de eisen van stofbelheersing voor de docent ze-
ker niet gering zijn, maar de beheersing van de techniek van het groeps-
gesprek zal voor velen een intensieve training vereisen, omdat de meeste 
docenten op dit gebied vrijwel geen ervaring bezitten. 
*Wanneer wij tenslotte de lesstof als voorwaarde opnemen, bedoelen wij 
daarmee niet een leerboek. Bij de methode van het groepsgesprek zijn 
tal van uitgangspunten mogelijk: het verhaal; de film of filmstrook; een 
gevalstudie; een vraag; een actuele gebeurtenis en dergelijke. Enkele van 
deze uitgangspunten vereisen weinig voorbereiding, andere daarentegen, 
zoals het verhaal of de gevalstudie zeer veel. Het zal daarom gewenst 
zijn dat de docenten in hun onderwijs de beschikking krijgen over bv. een 
bundel eenvoudige verhalen, waaruit een gesprek kan voortkomen of 
goed geselecteerde teksten, indien zij de behandelde vragen willen 
illustreren. 

7. Aan het slot van deze beschouwing over enkele van de theoretische 
en praktische problemen van het vormingsonderwijs wil ik nog enkele 
opmerkingen maken over de verantwoordelijkheden, die wij op ons ne-
men, wanneer wij dit vormingsonderwijs aan jonge mensen gaan geven. 
In het voorgaande is steeds van de gedachte uitgegaan, dat alleen, wan-
neer wij in staat zijn het vormingsonderwijs door methode en inhoud, 
door aanbieding en verwerking, in direct verband met het doel van dit 
onderwijs te brengen, het waard is om gegeven te worden. 
Dit doel hebben we gesteld als een appèl op de jongeren om tot 
stellingname in het leven te komen. Daarvoor zullen wij bij de inrich-
ting van dit onderwijs waarborgen moeten stellen. Kunnen wij inderdaad 
op een zodanige wijze inspelen op de vragen van jongeren, dat het ge-
sprek gericht wordt op de geestelijke zelfstandigheid van de jonge men-
sen? Kunnen wij ons beschermen tegen de gevaren van dogmatisch 
onderwijs en indocterinatie? Kunnen wij docenten vinden, die bereid 
zijn ernstig met jonge mensen te spreken, zonder dat deze gesprek-
ken ontaarden in vriendelijk, maar vaag gepraat? Zullen wij in staat 
zijn de docenten er van te doordringen dat in het vormingsonderwijs een 
pedagogische instelling vereist is, opdat de methode in overeenstem-
ming is met het gestelde doel? Pas wanneer wij er zeker van kunnen 
zijn dat wij naar beste kunnen en weten de pedagogische vorm van het 
vormingsonderwijs kunnen waarborgen zal het verantwoord zijn, dit 
onderwijs te geven. 

Samenvattend kunnen wij tenslotte zeggen dat: 
1. het humanistisch vormingsonderwijs een antwoord is op de vragen, 

die ouderen en jongeren stellen; 
2. dit vormingsonderwijs een noodzakelijke bijdrage is tot de geestelijke 

vorming tot zelfstandigheid van de jonge mens; 
3. het humanistisch vormingsonderwijs in schoolverband mogelijk is, 

mits methode en doel duidelijk op elkaar afgestemd zijn; 
4. het onze verantwoordelijkheid is de waarborgen te scheppen dat 

het humanistisch vormingsonderwijs gegeven wordt in een geest, die 
de groei tot geestelijke zelfstandigheid van de jonge mens kan ver-
sterken. 
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J. P. VAN PRAAG 

NIHILISME *) 

Als in het dagelijks gesprek of in krant en tijdschrift het nihilisme ter 
sprake komt, dan is dat als regel het sociale nihilisme: d.w.z. een levens-
houding waarin geen enkele overtuiging een rol van betekenis vervult, 
of het moest zijn de overtuiging dat het vlees beter is dan de benen. Be-
trekkelijk zelden spreekt of schrijft men over het principiële nihilisme, 
dat de houdbaarheid van alle overtuigingen beslist ontkent en daarmee 
uiting geeft aan een hoge graad van bewustwording. Deze stelling van 
zaken mag vreemd schijnen voor wie zich regelmatig verdiept in een 
bepaald soort literatuur, waarin sinds Ter Braak dit principiële nihilis-
me aan de orde van de dag is, maar hij vergeet dan, dat de echte nihilis-
tische problematiek maar zelden au sérieux genomen wordt. Velen koket-
teren er mee zonder er mee te worstelen; tallozen hebben er een serieuze 
belangstelling voor zonder er zich persoonlijk bij betrokken te voelen. 
In de bewuste meningsvorming in brede kring — ook onder intellek-
tuelen — speelt het gewoonlijk een beperkte rol, of het moest zijn als boe-
man. Maar onbewust en in allerlei vermommingen dringt het door in 
het moderne denken en doen; is het ook de onuitgesproken rechtvaardi-
ging van allerlei vormen van sociaal nihilisme, en oefent het zijn destruk-
tieve invloed onmiskenbaar uit. 
Het is de betekenis van Goudsbloms boek dat hij getracht heeft dit prin-
cipiële nihilisme te doorgronden en in zijn eigen problematiek aan de 
orde te stellen. Hij doet dat in hoofdzaak aan de hand van Nietzsche in 
wiens werk de nihilistische problematiek zijn eindpunt en zijn begin vindt. 
Eindpunt: want eenmaal volledig aan de orde gesteld, is er geen ver-
der meer. Begin: want eenmaal zo uitdagend geformuleerd, is er geen 
ontkomen meer aan. Daarom is het nodig met Goudsblom mee te den-
ken en de waarheid (of onwaarheid) van het nihilisme te ontdekken. 
Want de problematiek van het nihilisme is juist het probleem van de 
waarheid. Het nihilisme stelt de waarheid van de waarheid aan de orde. 
Dat is eerst een problematiek op leven en dood. Althans voor wie meent 
dat waarheid leven is. Dan is de ontkenning van de waarheid de ontken-
ning van het leven. Dat is het in feite ook voor de principiële nihilist. Er 
zijn alleen maar weinigen die de daad bij het woord voegen. Dat is een 
niet geringe inkonsekwentie. 

Gott ist tot! Gott bleibt tot! Und wir haben ihn get5tetl ...Gibt es noch ein 
Oben und ein Linten? Irren wir nicht durch ein unendliches Nichts? 
— De wetenschap, het denken, de waarheid hebben ons zover gebracht. 
De oude illusies vallen één voor één in stukken. Wat blijft er over? Niets. 
Zinloosheid. — Was bedeutet Nihilismus? — Das die obersten Werte 
sich entwerten. Es fehlt das Ziel. Es fehlt die Antwort auj das „Wo-
zu?" — Het leven heeft geen doel meer; elke zin die wij aan het bestaan 

*) Naar aanleiding van: I. Goildsblorn, Nihilisme en Cultuur. Amsterdam 1960, 308 p., 
12,50. 
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toekennen is niet meer dan een interpretatie onzerzijds, vals en onhoud-
baar. — Demnach hat dasein (handeln, leiden, wollen, fiihlen) keinen 
Sinn: das Pathos des „Umsonst-  ist das Nihilisten-Pathos — zugleich 
noch als Pathos eine Inkonsekwenz des Nihilisten. Niettemin geeft dit 
pathos aanleiding tot een aktief, sterk nihilisme (in tegenstelling tot een 
passief, zwak nihilisme): Es ist der Zustand starker Geister und Willen: 
und solchen ist es nicht n-tijg-ach, bei dem Nein „des Urteils-  stehen zu 
bleiben: — das Nein der Tat kommt aus ihrer Natur. Die Ver-Nichtung 
durch das Urteil sekundiert die Ver-Nichtung durch die Hand. Zo 
schept het nihilisme ruimte voor een nieuwe bestaanswijze, die vrij zal 
zijn van valse vooronderstellingen en waarderingen; als zodanig zou 
het een „goddelijke denkwijze" kunnen zijn. Maar er is ook een andere 
vorm van nihilisme mogelijk, het nihilisme van wie alle geloof in moraal 
en religie verloren hebben en nu op hun manier „nee" gaan doen: ver-
nietiging is hun enig oogmerk en zij dwingen de machtigen hen daarbij 
te leiden: Dies ist der euroOische Form des Buddhismus: das Nein-tun, 
nachdem alles Dasein seinen „Sinn-  verloren hat. 
Ook al is de waarheid hard en bitter, men moet haar onder ogen durven 
zien. De liefde tot de waarheid is iets vreselijks en geweldigs; wie haar 
volgt loopt gevaar an der Wahrheit irre zu werden. In het kennen zit 
al iets sinisters: het is een opschorten van het onbezorgde leven. Elke 
skepsis betekent een gevaar voor het leven, maar wij ontkomen er niet 
aan: Die Barbaren aller Zeiten hatten mehr Gliick: T:áuschen wir uns 
nicht! — Sondern unser Trieb zur Erkenntnis ist zu stark, als dass wir 
noch das Gliick ohne Erkenntnis oder das Gliick eines starken lesten 
Wahnes zu schazen verm6gen... Die Erkenntnis hat sich in uns zur Lei-
denschaft verwandelt, die vor keinem Opfer erschrickt. 

De uitdrukking omtrent „de europese vorm van het Boeddhisme" latend 
voor wat zij is, moet men erkennen dat dit alles in zekere zin van een 
tragische helderziendheid getuigt. Dubbel tragisch, omdat deze ziener 
de tragiek die hij voorziet, zelf oproept. Ter wille van de waarheid. 
Want nogmaals: de nihilistische problematiek is de worsteling met het 
waarheidsprobleem. 
Maar wat is het verband dat Goudsblom legt blijkens de titel van zijn 
boek, met het kulturele patroon? Het is dit, dat het principiële nihilisme 
is gaan behoren tot de mogelijkheden en opdrachten van de kultuur. Zijn 
bedoeling licht hij toe met een voorbeeld: het dragen van kleren. De mo-
gelijkheid daartoe is aanwezig doordat er kleren gemaakt worden en 
doordat men weet hoe die aan te trekken. Het dragen van kleren is echter 
niet alleen een kwestie van kunnen, maar ook van behoren. Naast de 
mogelijkheid is hier zoiets als een opdracht in het spel. Zo nu, moeten 
we het ons ongeveer ook voorstellen met het nihilisme. Het waarheids-
gebod is sinds Socrates een opdracht van onze cultuur. Sinds Nietzsche 
is nu ook het nihilisme een beschikbare mogelijkheid. Het is de uiterste 
konsekwentie van het waarheidsgebod: niets blijkt waar te zijn. De pro-
blematiek is niet meer weg te denken uit de kultuur. Zij is er, en zij doet 
zich gelden. Dit is — heel schematisch — Goudsbloms kulturologische 
„verklaring" van het moderne nihilisme. 
Als verklaring heeft deze theorie echter het niet geringe bezwaar dat 
zij niets verklaart. Dat is een beetje jammer. Toegegeven dat de moge- 
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lijkheid beschikbaar is, blijft de vraag, waarom de opdracht gewoonlijk 
niet werkt. Men kan — met Goudsblom — de twee miljard Amerikanen, 
Aziaten en Afrikanen vergeten (misschien zijn zij er nog niet aan toe!) 
maar toe zit het dan met de Europeanen? Millioenen van hen zijn over-
tuigd van de waarheid waarin zij leven en sterven, zonder dat zelfs de 
kennis van Nietzsches werk hen daarbij noemenswaard hindert. Daar-
om zou ik de ook door Goudsblom aangehaalde sociologische verklaring 
niet zo vlot verwerpen als hij doet. Het individu gaat twijfelen aan de 
waarheid van zijn groep, als zijn positie binnen die groep onzeker wordt 
en als die groep haar bindende greep op het individu verliest. Het indivi-
du gaat twijfelen aan iedere waarheid, als hij zich in geen enkele groep 
meer thuis voelt, en als geen enkele groep meer vat op hem heeft. Maar 
— zegt Goudsblom — het is de vraag of de beruchte ontworteling in de 
moderne maatschappij wel zulke desastreuze vormen heeft aangenomen 
als veelal wordt ondersteld. Zeker, dat is de vraag, maar als die ont-
worteling beperkt is, dan correspondeert dat met de beperkte verbreiding 
van het nihilisme. Maar — herneemt Goudsblom — dan is nog niet ver-
klaard, dat de sociologisch bepaalde onzekerheid juist moet optreden in 
de specifieke vorm van de nihilistische problematiek. Ook dat is juist, 
maar ligt het dan niet voor de hand hier naar sociaal-psychologische en 
individueel-psychologische oorzaken te speuren? En komt dan niet het 
algemeen kulturologische element pas als achtergrond tot zijn recht? 
Daar valt een vrouw uit het raam van de eerste verdieping; een spons 
nog in de hand. Omstanders snellen toe. „Hoe kon dat nu gebeuren?" 
roepen ze verward. Iemand dringt zich naar voren; het is Goudsblom! 
Hij kijkt en weet het: „Door de zwaartekracht!" De omstanders zijn niet 
tevreden. „De spons ontglipte haar bijna, daardoor verloor ze haar 
evenwicht" zegt een socioloog die het zag gebeuren. „Ja, ja", peinst een 
psycho-analyticus, die er bij staat: „de spons was voor haar als zuiver-
heidssymbool belangrijker dan haar leven". Op dat moment dringt zich 
een E.H.B.O.-er naar voren — één van die mensen die nog in een pri-
mitieve geloofswereld verkeren, één der barbaren van alle tijden, zou 
Nietzsche zeggen — en hij begint de vrouw te verbinden. 

Laten we de vrouw over aan de E.H.B.O.-er en volgen we Goudsblom 
bij de afwikkeling van zijn studie over het nihilisme. Hij onderzoekt de 
konsekwenties er van in de moderne tijd. Ten dele zijn dat morele kon-
sekwenties. Als niets waar is, geldt dat ook voor de moraal. De keuze 
voor de ene of de andere moraal kan slechts berusten op willekeur. In 
La nausée van Sartre tracht Roquentin tevergeefs een bewijs te vinden 
voor een waarheid, waaruit zich een moraal zou laten afleiden. Maar ook 
degenen die zich geroepen voelen de gevaren van het nihilisme te sig-
naleren, werken onbedoeld mee aan zijn verbreiding. De alles-of-niets 
toon, waarop zij het „zonder waarheid geen moraal" verkondigen, kan 
minder  scrupuleuze geesten licht tot de konklusie „alles is geoorloofd" 
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 brengen. Hoe dan ook: vóér- en tegenstanders werken gelijkelijk 	n 
de verbreiding van uitspraken in de trant van „niets is waar",„alles 

 

zinloos", „het leven is absurd-. Het gevolg is, dat de problematiek dik-
wijls nauwelijks meer een persoonlijke verworvenheid te noemen is; het 
is — aldus Goudsblom — een dooddoener, terloops opgepikt, en te pas 
en te onpas te gebruiken. De bezetenheid door het waarheidsgebod is 
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vaak ver te zoeken. De vraag rijst, naar Goudsblom meent, of we in der-
gelijke gevallen nog wel van nihilisme kunnen spreken, zonder het woord 
van alle betekenis te ontdoen. 
Maar bij de kritische lezer rijst intussen de vraag of er dan eigenlijk nog 
wel sprake is van principieel nihilisme anders dan bij Nietzsche en hier 
en daar bij Sartre. Is het nihilisme als mogelijkheid en opdracht nu op 
eens niet meer „beschikbaar-, of wel beschikbaar maar nauwelijks ooit 
aanvaard? En Goudsblom sprak zelf herhaaldelijk over afgeleide vor-
men! Natuurlijk heeft hij het recht die ook weer af te wijzen als niet-
authentiek. Maar is het geen willekeur vrijwel alles wat zich als nihilis-
me aandient af te wijzen omdat het niet voldoet aan het kriterium dat 
aan Nietzsches nihilisme ten grondslag ligt? Is het niet meer in overeen-
stemming met het...waarheidsgebod te erkennen dat het principiële nihi-
lisme zich bij herhaling ontplooit als een gemakzuchtig en in bepaalde 
kringen typisch conformistisch modeverschijnsel, dat met het waarheids-
gebod maar zijdelings iets van doen heeft; dat de creativiteit verlamt, 
het sociaal nihilisme min of meer rechtvaardigt en de weg opent naar 
de barbarij? Het lijkt me willekeur om te trachten door dialektische 
kunstgrepen aan deze waarheid te ontsnappen. In zijn meest originele en 
vruchtbare vorm (Ter Braak c.s.) is het nihilisme een werkhypothese 
die dient om verstarde en steriele „waarheden-  te ontmaskeren en te 
ontwrichten. Maar de daarvoor vereiste creativiteit is voor de conformis-
tische modenihilist te veel gevergd. 

Het boek van Goudsblom is erudiet, instruktief en uitdagend. Dat is geen 
geringe verdienste. Het heropent een discussie, die doodgelopen was. 
Maar het is methodisch zwak en daardoor brengt het het probleem niet 
zoveel verder. Dat is misschien ook teveel gevraagd. Toch is het nihi-
lisme een uitdaging. Maar daarbij kan Goudsblom ons (nog) niet veel 
verder helpen. Er zit niets anders op dan nog eens terug te keren tot de 
kern van Nietzsches probleem. 
Nietzsches probleem! Nietzsche zoekt een nieuwe waarheid als pendant 
van de verworpen geopenbaarde waarheid. Hij was en is gebleven een 
negatief gelovige in godsdienstige zin. Zijn aanknopen bij Sokrates was 
schijn. Zijn denken had met het Sokratische niets gemeen. Het was voor 
en na joods-christelijk. Maar: Gott ist totl LInd wir haben ihn get6tet! 
Gibt es noch ein Oben und ein Linten? Waar is nog waarheid te vinden? 
Het kenmerk van geopenbaarde waarheid is dat zij verondersteld wordt 
een beeld te geven van de schepping, niet zoals zij door mensen gekend 
wordt, maar zoals zij is voor een volmaakt (Goddelijk) inzicht. Welis-
waar wordt dit goddelijk inzicht door mensen slechts ten dele gekend, 
maar de openbaring maakt bekend dat dit inzicht (en het weten van de 
daarmee samenhangende zin) bij God aanwezig is. Nu hebben wij God 
gedood. Dat wil zeggen ons weten verhindert ons langer te „geloven'', 
dat meende Nietzsche althans. Dan is er dus ook geen betrouwbare 
openbaring. Maar hoe kan ik nu nog als mens weten van een waarheid 
die niet van en voor mensen is, maar beantwoordt aan een volmaakt, 
bovenmenselijk inzicht? Dat kan ik niet... er is geen waarheid, niets is 
waar... er is geen zin, alles is zinloos. Ziedaar het nihilistische waar-
heidsprobleem in zijn wezenlijke gedaante. 
Is Nietzsche de eerste „moderne-  denker? Volstrekt niet, hij is onder 
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de grote denkers (bijna) „de laatste der middeleeuwer's". Hij heeft de 
moderne tijd niet kunnen verstaan, omdat hij de aansluiting bij het so-cla 
tische denken gemist heeft. Daar toch wordt onvoorwaardelijk naar 
een waarheid en een zin gezocht, die in hun menselijke beperktheid af-
doende zijn. Wat is immers waarheid voor het menselijke denken? Men-
sen zijn bij alles wat hen onderscheidt verbonden door een gemeenschap-
pelijke zintuigelijke organisatie en een gemeenschappelijke geestelijke 
struktuur. Zo staan zij tegenover het zijn met een gezamenlijke vragende 
gerichtheid. Door hun gemeenschappelijke organisatie en struktuur dwin-
gen ze het zijn tot antwoord. Het op deze wijze tot antwoord geworden 
zijn is hun werkelijkheid. Werkelijkheid is dus het zijn voor de mens, 
d.w.z. voor de mensen. Het is een intersubjektief begrip en het leert ons 
niets omtrent de ware(?) aard van het zijn. Maar dat hoeft ook hele-
maal niet. Want menselijke waarheid is het oordeel of het complex van 
oordelen, dat beantwoordt aan deze intersubjektieve werkelijkheid. Dat 
wil niet zeggen dat mensen het in feite omtrent die waarheid eens zijn, 
Hier spelen allerlei vooronderstellingen en vragen omtrent verifieerbaar-
heid een rol. Maar het betekent wel dat wie een werkelijkheidsoordeel 
uitspreekt, dat in beginsel doet namens allen. En de discussie daarom-
trent leidt in de loop der ontwikkeling tot een overweldigende hoeveel-
heid gemeenschappelijk inzicht. Dat inzicht representeert de feitelijke 
stand der kennis op een gegeven moment. Want menselijke waarheid is 
niet „iets" dat „ergens" is en als het ware op ontdekking wacht om kant 
en klaar erkend te worden, maar het is de barometer van het (voortgaan-
de) proces der intersubjektieve toeeigening van onze werkelijkheid. Zij 
ontbreekt nimmer en is nimmer voltooid. 

De genetische struktuur van de mensen is zo dat zij aangewezen zijn, 
niet alleen op de wereld waaruit zij voortkomen — evenals trouwens alle 
andere levende wezens — maar ook op elkaar. Het is niet moeilijk dat aan 
de hand van biologie, sociologie, psychologie en fenomenologie toe te lich-
ten. En omdat mensen niet primair instinktwezens zijn, maar aangelegd 
op (zelf-)bewustzijn en beslissing, betekent hun op elkaar aangewezen 
zijn niet kuddegeest maar medemenselijkheid. Menszijn is medemens 
zijn. Medemens zijn is voorwaarde van menselijk leven. Niet alleen voor-
waarde, maar ook postulaat, vooronderstelling. Geen menselijk leven 
zonder medemenselijkheid. De medemenselijkheid is de sleutel zowel 
tot het menselijk leven als tot het begrip ervan. En omdat de mens (zelf-) 
bewust is speelt zich de medemenselijkheid af in de sfeer van het (zelf-) 
bewustzijn, van de communicatie. Medemenselijkheid is communicatie, 
verstandhouding; d.w.z. verstandhouding omtrent gemeenschappelijke 
werkelijkheid. Deze verstandhouding is voorwaarde voor echt menselijk 
samenleven. Daaruit vloeit het waarheidskriterium voort, als een 
afgeleid motief. De beweegkracht van de menselijke kultuur is niet het 
waarheidskriterium, maar de medemenselijkheid. Zij vergt, menselijke, 
waarheid; zij verschaft, menselijke, zin. Een leven in medemenselijkheid 
dient nergens voor, evenmin als een gedicht, een concert, een dans, een 
gezellig avondje. Het is zichzelf genoeg. Het draagt zijn zin in zichzelf. 
In zoverre kan het de mens verzoenen met leed en ellende, tekort en 
schuld, ziekte en dood. 
Voor de mens die niet leven kan zonder illusies, al ware het negatieve 
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illusies zoals van de nihilist, is dit niet genoeg. Voor de moderne mens 
echter biedt het een uitgangspunt voor een levensinzicht, een levens-
overtuiging zelfs. De overtuiging dat de medemenselijkheid een richtlijn 
verschaft voor een vormgeving van het leven, die dit leven de moeite 
waard maakt. Natuurlijk zal iedere mens de beslissingen waarvoor hij 
komt te staan van geval tot geval moeten nemen. Dat spreekt zozeer van-
zelf dat het nauwelijks vermelding behoeft. Maar wat die beslissingen 
zin en inhoud geeft is de ontplooiing in medemenselijkheid die daardoor 
tot stand komt en het bestaan vruchtbaar maakt. In wezen is dit ook het 
appèl dat van humanistische overtuigingen uitgaat. Want hoe verscheiden 
ze mogen zijn in fundering en uitwerking, het gemeen-menselijke komt 
bij alle in de eis tot medemenselijkheid tot uitdrukking. 

Dit mens- en wereldbeeld veronderstelt de creativiteit die nodig is om 
ja te zeggen op een absurd bestaan. Nihilisme is uitdrukking van ont-
moediging.Deze leidt tot een geestelijke kortsluiting omtrent de waarheid. 
Wat komt er uit te voorschijn? Volgens Nietzsche een grote vruchtbare 
energie, die de bestaande doelstellingen, overtuigingen en geloofsartike-
len vernietigt en ruim baan schept voor een bestaanswijze, vrij van val-
se veronderstellingen en waarderingen. Wat kan men zich daarbij voor-
stellen? Niets onschuldigers dan een orang-oetan. Niets ergers dan Hit-
ler. What a noble mind is here overthrown. Want Nietzsche heeft ge-
worsteld met de waarheid, en als met bliksemschichten de menselijke 
situatie belicht. Hij was een genie, maar een ontworteld genie; niet al-
leen sociaal, maar ook intellektueel. Voor hem kunnen nauwelijks kultu-
rologische „verklaringen" gelden. Wel psychologische. Want wat in 
Nietzsche beangstigend tot uitdrukking komt is een pathologische ego-
centriciteit. Nergens in zijn oeuvre heeft de deernis een authentieke 
plaats, dan als deernis met zichzelf. Nergens treedt de medemens in zijn 
eigen waarde op, dan als klankbord voor zijn denkbeelden. Daaraan 
kan een jeugd, een opvoeding, een milieu, een levenslot niet vreemd zijn. 
Maar waarom psychologiseren? Nietzsche is groot genoeg om erkend 
te worden zoals hij was — en als het er op aan komt: afgewezen. 
Zijn verlangen naar bevrijd mens-zijn is nog niet verklonken. Het heeft 
zelfs een nieuw kristallisatiepunt gevonden in Sartre. Ook hij heeft zich 
— ondanks een modern existentialistisch begrippenapparaat — verstrikt 
in een negatief joods-christelijk waarheidsbeeld. Ook bij hem de on-
vrede met een beperkt, maar volledig mens-zijn uit dépit dat hij geen 
God kan wezen. Sociaal-psychologisch misschien te „verklaren" uit de 
ontworteling, de rebellie en het wantrouwen van de Franse maquis. 
Maar daarom toch niet minder on-menselijk en vooral niet minder on-
modern. Tenminste als men het moderne afmeet naar de ontwikkeling 
van het hedendaagse denken, dat weliswaar niet De (metafysische) 
Waarheid verschaft, maar in typische eigentijdse werkelijkheidsmodellen 
een samenhangende, menselijke wereld ontwerpt, waarin een heel ander 
mens- en werkelijkheidsbeeld zichtbaar wordt dan Sartre apodictisch 
proklameert. 
En de atoombom dan? En de rassendiscriminatie? En de huichelarij? 
Maar wat betekenen dit soort kreten? Dat mensélijk leven hachelijk leven 
is staat vast. Is het daarom niet meer de moeite waard? Misschien 
wel juist daardoor. Wie spreekt er van rozengeur en maneschijn? Nieuwe 

24 



volken, nieuwe werelddelen treden binnen in een wereldkultuur, die 
in één van haar radikaalste revoluties verkeert. Wie verbaast zich dan 
over tegenstellingen, wantrouwen, haat? Het stenen tijdperk ontwaakt 
tot een nieuwe wereld. Wie verwondert zich dan over dreiging en ver-
warring? Maar wie kan voorbijzien aan een overweldigende winst aan 
wordende menselijke waarheid en een opzienbarende groei aan ver-
standhouding daaromtrent? Er is sprake van adembenemende .geeste-
lijke ontwikkelingen in de kultuur, in de wereldsamenleving, in het den-
ken; verschrikkelijk en veelbelovend. Als we maar de creativiteit we-
ten vrij te maken om menselijk te leven met gegeven mogelijkheden. 
Daartoe moeten de voorwaarden geschapen worden, geestelijk en mate-
rieel. Tot de geestelijke voorwaarden behoort een duidelijk besef van 
wat de mens van het leven wel en niet verwachten mag en moet; besef 
van volledigheid in beperktheid, van vrijheid in medemenselijkheid, van 
zin in absurditeit. Maar een menselijkheid als hier bedoeld, krijgt slechts 
kansen, als ook minimale voorwaarden van gerechtigheid en verbonden-
heid vervuld zijn. 
Als het waar is dat het nihilisme, zowel het principiële — zij het niet-
authentieke — als het sociale — zij het niet bewuste — ontspringt aan 
het besef van ontworteling in het maatschappelijke, en de ervaring 
van verlatenheid in het persoonlijke, dan berust de handhaving der men-
selijkheid op de schepping en versterking van nieuwe sociale verbanden, 
en op de verwerkelijking en verdieping van konkrete medemenselijkheid 
in persoonlijke verhoudingen. Nog anders gezegd: als het waar is dat 
het nihilisme zich niet beroepen kan op een rëele probleemstelling, maar 
berust op ontmoediging en dépit, dan kan het ook niet bestreden worden 
door intellektuele weerlegging, maar alleen door een inspirerende, feite-
lijke omvorming der menselijke werkelijkheid. 
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V. W. D. SCHENK 

HET THALIDOMIDE-, OF SOFTENONDRAMA 

Het thalidomide- of softenondrama. 
Het softenondrama heeft zoveel gevoelens in beweging gebracht en zo-
veel verspreide gevolgen gehad, dat het gewenst lijkt ook wat de pri-
maire gebeurtenis betreft — hoofd- en bijzaken, primair en secundair uit 
elkaar te houden. 
Primair was een „epidemie-  van aangeboren misvormingen, die in kor-
te tijd in vele landen losbrak. Hoe had deze overrompeling plaats? 
Hoe was dit mogelijk? Zou er iets aan te doen zijn geweest? Waren er 
schuldigen? 
De secundaire gebeurtenissen waren echter vaak zo opwindend, dat zij 
vrijwel alle aandacht opgeëst hebben. Eén daarvan was het pro. 
ces in Luik. Daarbij ging het echter niet over een vergiftig gebleken me-
dicament, doch over euthanasie, of liever over het recht (event. de plicht) 
een einde te maken aan een groot lijden (het ware m.i. juister de term 
euthanasie te reserveren voor het geval men iemand op zijn uitdrukkelijk 
verzoek helpt een eind aan een ondragelijk smartelijke ziekte te maken). 
Dit zijn zeker belangrijke vragen, maar het primaire probleem dreigt 
hierdoor verdonkeremaand te worden. Daarbij ging het echter niet om 
één geval, zelfs niet over de 25 gevallen van softenon-vergiftiging die 
men in Nederland heeft gezien, of het nog kleinere aantal in België, maar 
over wellicht tienduizend kinderen ,die ongelukkig ter wereld kwamen. 
Mij dunkt dat wij in de eerste plaats behoefte hebben aan een nuchtere 
en zakelijke ordening van de feiten en gebeurtenissen. 

1953. Chemie Griinenthal bij Aken maakt thalidomide. 
(N-Phtalyl glutamine-zuur) 

1955. Symposium van de medewerkers aan de fabriek over de werking. 
(men is tevreden en vraagt, waarom nog niet in de handel?) 

1958. In de handel. Per maand worden 10 tot 20 miljoen tabletten ver-
kocht (1400 kg) in de gewone handel, dus ook bij de drogist. Het 
middel is populair, „Kinosaft-: ouders die naar de bioscoop wil-
len, geven het hun kinderen als slaapmiddel. 

1960. Oktober. Uitgebreid experimenteel en klinisch onderzoek brengt 
geen klachten naar voren: het is een medicament zonder neuro-
toxische eigenschappen. 

1961. Mei. Frenkel bericht dat men bij langdurig gebruik neuritis kan 
krijgen. 

1961. Juni. In verband met deze mededeling is het middel in Duitsland 
alleen op recept te krijgen. 
Oktober. De Amerikaanse autoriteiten weigeren verlof tot in 
voer. 
Sinds oktober 1960 waren door kinderartsen ontwikkelingsstoor-
nissen beschreven, doch er werd geen verband met softenon ge-
legd. 
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1961. 18 november. Nadat verschillende kinderartsen gewezen hadden 
op toeneming van het aantal amelie-kinderen en nadat reeds ge-
zegd was, dat het moeilijk op erfelijke basis, doch veeleer op 
toxische basis zou kunnen ontstaan zijn, vertelt W. Lenz (Prof. 
Dr. W. Lenz, professor kindergeneeskunde in Hamburg) op een 
vergadering van kinderartsen, dat de moeders van deze kinderen 
allen softenon gebruikt hadden. 
Ongeveer gelijktijdig beschreef Mc. Bride in Australië een aan-
tal gevallen. Ook hij legde verband met thalidomide. 
16 november schreef Lenz aan de firma Griinenthal en binnen 
enkele dagen hadden besprekingen met de firma en met de auto-
riteiten plaats. 
De autoriteiten besloten een commissie in te stellen, maar de fir- 
ma trok het medicament 25 november terug uit de handel. 
2 december volgde de Engelse firma, die het middel in licentie 
fabriceerde. 

In Nederland heeft de ziekenfondsraad het middel geweerd, omdat er 
geen behoefte aan een nieuwe tranquilizer was. Het was echter wel ver-
krijgbaar en werd op grote schaal als proefmonster rondgestuurd. 
Het middel werd in tientallen landen toegepast, maar niemand weet 
hoeveel slachtoffers elders zijn gevallen. (In Nederland minstens 25, 
waarschijnlijk meer). 
In Duitsland zijn volgens Lenz zeker 4000 misvormingen voorgekomen, 
maar waarschijnlijk zijn het er veel meer geweest: 6 à 10 duizend. Hier-
bij moet genoteerd worden, dat onder deze slachtoffers een aantal kin-
deren valt die slechts geringe afwijkingen vertonen (b.v. vinger - en teen-
afwijkingen), anderzijds een betrekkelijk groot percentage dat in de eer-
ste levensweken gestorven is. Helen Taussig vermoedt dat één derde 
gestorven is. 

In de vakliteratuur werd de phocomelie (phocos: zeehond, melos: lede-
maten) of amelie (a: ontbreken) reeds lang geleden beschreven (Geof-
froy St. Hilaire), doch de afwijking is zeer zeldzaam. 
De vroeger en nu opnieuw beschreven gevallen die niets met thalidomide 
gebruik te maken hebben, lijken sterk op de thalidomide slachtoffers en 
geven de anthropogenetici stof ter overdenking. 
In de lichte gevallen van thalidomidevergiftiging beperkt het kwaad 
zich tot de extremiteiten die meestal aan twee kanten onderontwikkeld 
zijn gebleven. De armen zijn vaker aangedaan dan de benen. Soms doen 
de oren ook mee. In zeer ernstige gevallen ziet men daarenboven hart-
gebreken en vernauwingen, eventueel afsluitingen van het maag-darm-
kanaal, onderontwikkeling van oogspieren en aangezichtsspieren. Wijn-
vlekken. Het centrale zenuwstelsel blijft gezond. 
Er bestaat geen 100% zekerheid omtrent de samenhang van de afwij-
kingen en het thalidomide gebruik. Er zijn nog steeds enkele gevallen, 
waar de samenhang niet bewezen is. Dit is zeer begrijpelijk, omdat het 
uiterst moeilijk is, betrouwbare inlichtingen te verkrijgen. Lenz en an-
dere medici hebben waar detectieve-werk verricht. Het schuldgevoel 
van de betrokken moeders was daarbij de belangrijkste hindernis. 
Het zwaarste argument voor de samenhang ligt in het feit dat er na juni 
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1962 in Duitsland geen phocomele kinderen meer zijn geboren. 
Een ander sterk argument lag in het feit dat bij de Amerikaanse vrouwen 
(echtgenoten der militairen van het bezettingsleger in Duitsland) geen 
phocomele kinderen gezien werden: deze vrouwen werden medisch door 
Amerikaanse artsen en apotheken verzorgd. 
Zoals reeds beschreven, was het thalidomide door de Amerikaanse auto-
riteiten niet geaccepteerd. 

Bijzonder merkwaardig is dat dit vergif slechts gedurende enkele dagen 
zijn vernietigende invloed uitoefent op bepaalde delen van het mesoderm. 
De gevoeligheid begint 35 dagen 'na het begin der laatste menstruatie 
en eindigt op de 46-47e dag. 
Daarvoor en daarna is niets bekend omtrent ongunstige invloed. 
Bij gebruik op de 35e, 36e, en 37e dag kan het effect zich beperken tot 
schade aan oren, gezichts- en oogspieren. 
Daarna volgen de zwaardere afwijkingen. Het is niet bekend hoeveel 
der thalidomide gebruikende zwangere vrouwen zieke kinderen ter we-
reld brachten. De ramingen lopen uiteen tussen 2 en 20%. 
De 20% schatting is afkomstig van de Australische arts Mc. Bride (die 
op grove wijze afgeblaft was door de farmaceutische licentiehouders 
in Engeland). 
De 2% schatting is afkomstig van de Duitse fabrikant die een onder-
zoek instelde met de medewerking van sociale werksters. 
Lenz, de beste kenner van het vraagstuk, gelooft eerder in 20 dan 2, doch 
onthoudt zich van een oordeel. 

Dit zijn de feitelijke gegevens zoals men ze kan lezen in de literatuur en 
horen van de kenners van het probleem ( Lenz sprak 13 december '62 
in Holland voor de anthropogenetische vereniging). 
Hoe meer men de omvang van het drama beseft, hoe meer men geneigd 
is naar de schuldige te zoeken. 
Uiteraard zijn er hier vele mogelijkheden. De schuld zou kunnen liggen 
bij de geneesmiddelen-industrie, bij de apothekers, bij de artsen, bij het 
publiek en bij de autoriteiten. 
Het is de moeite waard deze categorieën stuk voor stuk aan de orde te 
stellen. 
Uit de feiten blijkt, dat men de industrie in eerste instantie nauwelijks 
verwijten kan maken. Er is uitgebreid en langdurig geëxperimenteerd, 
voordat het middel in de handel werd gebracht. Het ontbreken van ex-
perimenten bij zwangere dieren kan men een fout noemen en men vraagt 
zich af of men voortaan, n'en déplaise de oppositie der anti-vivisectio-
nisten, niet óók experimenten bij zwangere proefdieren zal moeten in-
stellen. 
De consequentie hiervan brengt mee, dat men niet alleen proeven bij 
muizen en ratten doet, maar ook bij konijnen, eventueel honden en kat-
ten (alleen het konijn bleek gevoelig voor thalidomide). 
Neemt men de huidige stand van zaken als norm, dan valt op dit punt 
weinig te verwijten, want men was tot nog toe niet gewend alle medi-
camenten bij zwangere dieren te testen. 
Men heeft zich echter terecht afgevraagd of het wel nodig was, dat de 
farmaceutische industrie dit nieuwe middel op de markt bracht, terwijl 
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wij reeds over zoveel voortreffelijke en beproefde middelen beschikken. 
Het schijnt dat daarbij commerciële en concurrentie-motieven aan de 
orde komen, die hier zo fatale gevolgen hadden. 

Wat is de schuld der apothekers? Evenmin als de artsen konden zij we-
ten, dat softenon gevaarlijk was. Ook zij hebben meegewerkt bij de 
verspreiding en verkoop van het overbodige medicament. Zij hebben —
en dat lijkt mij het belangrijkste — hun steentje bijgedragen aan de 
overmedicamentering waaronder wij lijden. Hierbij staat de apotheker 
in een moeilijke positie, omdat hij veel directer dan b.v. de arts belang 
heeft bij de verkoop van geneesmiddelen. De sociaal-economische positie 
van de apotheker in ons bestel maakt, dat hij de strijd tegen de overme-
dicamentering alleen zal kunnen voeren door eigen financiële belangen 
te offeren. B.v. door af te zien van elke vorm van reclame. Wanneer hij 
in zijn zaak een etalage-ruimte vrij maakt, waarin behalve toilet-artike-
len en snoepjes ook medicamenten worden getoond, is hij reeds over de 
grens van wat in het belang van zieken en potentiële zieken is. (De tijd 
is reeds lang voorbij dat de apotheker weigerde over „toonbank-  te spre-
ken en recepteer-tafel prefereerde.) 
Zich tussen arts en farmaceutische industrie bewegend, half helper van 
de zieken, half koopman, verkeert hij in een allesbehalve aangename po-
sitie. 
Niet schuldig aan de thalidomide-vergiftiging, zou ik zeggen, maar zeker 
medeplichtig aan de overmedicamentering, die de achtergrond van het 
softenondrama vormt. Vooral omdat hij meedoet aan de reclame waar-
van de industrie zich op zo grote schaal bedient. Reclame is behoefte-
scheppen. Dat hebben de reclame-psychologen ons geleerd. Welnu, ge-
neesmiddelen-industrie en apotheker gaan op dit punt een heel eind sa-
men op een foute en verderfelijke weg. 

In de derde plaats de arts. 
Ook hij heeft een zware verantwoordelijkheid en in dit geval schuld. 
Tegen de regel dat men in de zwangerschap uiterst voorzichtig moet 
zijn met het geven van medicamenten hebben de artsen het thalidomide 
voorgeschreven. 
Zij wisten natuurlijk niets van de toxische bijwerkingen. 
Maar zij hadden kunnen weten, dat de groeiende vrucht bijzonder gevoe-
lig is. Vroeger raadde men een zwangere vrouw af alcohol te gebruiken 
en te roken. Terecht. Maar waarom dan wel allerlei onbekende ver-
giften voorgeschreven? 
Ook hier stuiten we op een achtergrond van sociaal-economische aard, 
die het vraagstuk enerzijds zo belangrijk, anderzijds zo moeilijk maakt. 
In steeds sterkere mate is het publiek door reclame in de pers vertrouwd 
geraakt met het gebruik van allerlei geneesmiddelen. Men eist deze van 
zijn arts en neemt een andere arts, wanneer de eerste hem niet geeft 
wat hij wil. 
Vooral in Amerika is de huisarts de medicamenten-leverancier van zijn 
patiënten gworden. In de „free competition" moet de arts meedoen, om-
dat hij anders zijn praktijk verliest. Dus ook weer concurrentie en strijd 
om het bestaan. 
Is het vreemd dat er steeds meer artsen en leken gaan verlangen naar 
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een organisatie van het artsenbestaan, waarbij hij zich, vrij van de con-
currentie, uitsluitend aan medische indicatie kan houden, een systeem 
dat zal lijken op de Engelse National health service? 

Het publiek — de vierde schuldige — is niet zo makkelijk te betrappen, 
ofschoon schuldgevoelens naar aanleiding van het softenon-drama ge-
makkelijk bij het publiek zijn te signaleren (was het niet één van de vele 
factoren die de A.V.R.O.-actie zo onverwacht deed slagen?). 
Wij, burgers van de welvaartsstaat, die niet gewend zijn ons enig ge-
mak te ontzeggen en die met name geen nerveuze spanningen, geen sla-
peloze nachten in ons leven wensen te aanvaarden, werden, plotseling 
met de consequenties van onze over-medicamentering geconfronteerd. 
Wij wisten dat misbruik van alcohol, van tabak gevaarlijk is. 
Nu zien we voor onze neus hoe gevaarlijk een slaap- of kalmerings-
middeltje kan zijn. Niet alleen dat wij er ons zelf mee te gronde richten, 
we beschadigen er onze kinderen mee. Het probleem van de roermidde-
len in de civilisatie is niet met één slag op te lossen. Het heeft iets te ma-
ken met diep gewortelde spanningen, met onvermijdelijke frustraties, met 
levensangst .en doodsangst. 
De mens is met deze spanningen nooit geheel klaar gekomen en heeft 
altijd uitvluchten en veiligheden gezocht, die — dat is ook nu weer ge-
bleken — nooit een volledige veiligheid kunnen garanderen. 

Alvorens over de autoriteiten en de staat iets te zeggen, wil ik de ver-
antwoordelijkheid van de publiciteitsorganen noemen. 
Het behoeft nauwelijks gezegd, dat de pers ook in deze materie zowel 
ten goede als ten kwade kan werken. 
Het was een goed ding dat de pers de softenon-catastrofe als „groot 
nieuws" heeft behandeld. Daardoor is de publieke opinie wakker ge-
schud en is in snel tempo overal doorgedrongen, door welke gevaren wij 
bedreigd werden en worden. 
Het klinkt dan ook ongelofelijk, dat Lenz door de farmaceutische in-
dustrie met processen bedreigd werd, toen hij besloot de uitkomst van zijn 
onderzoek aan de pers „vrij te geven". 
Dezelfde industrie, die zo vaak van reclame in de pers gebruik maakte, 
had juist op dit moment weinig grond te opponeren. 
Wanneer de zakelijke leiding van dag- en weekbladen regelmatig ad-
vertenties opneemt met aanbevelingen van slaap-, kalmerings-, laxeer-, 
vermagerings-, pijnstillende middelen enz. enz., werkt zij mee aan een 
beinvloeding van het publiek in de slechte richting. 

Ten slotte iets over de rol van de autoriteiten. 
De Amerikaanse autoriteiten, die het middel niet toelieten, maakten een 
goede beurt, ook de Nederlandse ziekenfondsraad, die het middel niet 
opnam bij de aanvaarde medicamenten voor fondsleden. 
Dat er een sterke rem op het accepteren van nieuwe middelen uitgeoe-
fend wordt, is zonder meer toe te juichen. Toch wisten noch de Ameri-
kaanse, noch de Nederlandse autoriteiten welk gevaar er dreigde (zij 
konden het ook niet weten). 
De urgentie van een goede wet op verkoop en voorschrijven van genees-
middelen is natuurlijk een eerste noodzaak en het is te hopen, dat wij in 
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Nederland niet meer lang zullen behoeven te wachten op een dergelijke 
wet. De wenselijkheid de verkoop van al deze middelen niet buiten re-
cept om te laten gebeuren, is wel duidelijk. 
Hoe kan men de controle op de invoering van nieuwe geneesmiddelen 
vergroten en verbeteren? 
Deze vraag is niet zo gemakkelijk te beantwoorden. 
Het is vrijwel onmogelijk in ons land een staatsorgaan in het leven te 
roepen dat op wetenschappelijke wijze de aangeboden medicamenten 
chemisch en experimenteel-biologisch onderzoekt. Dit is een immense 
taak, die misschien in internationaal verband (E.E.G., 11.N.0.) te reali-
seren is, maar die onze middelen verre te boven gaat, ook al wordt er 
op dit terrein goed werk gedaan. *) 
Controle van de binnenlandse industrie is wellicht mogelijk, maar haalt 
niet veel uit, omdat de meeste middelen geimporteerd worden. 
Hetzelfde geldt a fortiori van een nationalisering van de geneesmidde- 
lenindustrie, die op zichzelf bekeken niet zo onredelijk lijkt. (Men be-
denke dat het in ons land verboden is een ziekenhuis te ,exploiteren op 
commerciële basis, dus met het oogmerk winst te maken; wanneer men 
het belang van de zieke boven op de lijst stelt, is het naar mijn mening 
niet onredelijk van apothekers, artsen en farmaceutische industrie iets 
dergelijks te eisen). 
In het kader van wetgeving valt er te denken aan een verbod van re-
clame. "Wij mogen in ons land geen reclame maken voor anticonceptione-
le middelen, waarom kan dat verbod niet uitgebreid worden tot allerlei 
gevaarlijke vergiften? 
In Duitsland zou veel ellende voorkomen zijn (volgens Lenz misschien 
wel de helft), wanneer er een aanmeldingsplicht had bestaan. Het aantal 
misvormingen liep in Duitsland in enkele maanden schrikbarend omhoog, 
zodat men over een epidemie had kunnen spreken. We moeten aanne-
men dat de inspectie van de volksgezondheid, wanneer deze door exacte 
cijfers op de hoogte geweest was, onmiddellijk een onderzoek ingesteld 
had en speur-teams aan het werk had gezet om de oorzaken van deze 
„epidemie-  te vinden. 
Na het Nazi-regime is men in Duitsland echter bijzonder wantrouwend 
ten opzichte van dergelijke maatregelen en het is de vraag of men er in 
ons land in zou slagen een dergelijke maatregel door te voeren. 
Toch lijkt het mij een van de meest aangewezen oplossingen. 
Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat een geneeskundige of farmaceutische 
inspectie, hoe goed ook georganiseerd, hoe actief ook, en zelfs met de 
macht op elk punt in te grijpen, ooit in staat zal zijn ongelukken te voor- 
komen zoals wij nu meegemaakt hebben. 
De primaire oorzaken liggen in het samenspel van een (op zijn slechtst) 
verwend publiek dat geneesmiddelen eist, artsen die door concurrentie-
strijd hun vakkennis verwaarlozen om bij het publiek in het gevlei te ko- 
men en een farmaceutische industrie, die samen met de apothekers al-
leen aan zijn commerciële belangen denkt en vergeet welke uiterst waar-
devolle diensten hij de mensheid bewezen heeft en ook in de toekomst zal 
kunnen bewijzen. 

*) Volgens dagbladberichten is reeds een eerste stap gedaan om tot de vorming van 
een controle-apparaat in internationaal verband te komen. 
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W. N. A. KLEVER 

DE HUMANISTISCHE ETHIEK VAN 
DEMOKRITOS VAN ABDERA 

Inleiding 

In zijn boek „Grandprobleme der antiken Philosophie" (Bern, 1959) 
maakt 0. Gigon onderscheid tussen een „filosofische-  en een „vóór-
filosofische-  ethiek. Formeel gezien bestaat volgens hem de voorfilosofi-
sche ethiek in een losse verzameling van vermaningen over een gepast en 
juist handelen op de verschillende terreinen van het leven. Hoewel daarin 
een bepaalde levenswijze wordt beoogd, is er toch geen sprake van een 
ordening der ethische „aanwijzingen-  onder een centrale gedachte. Inhou-
delijk gezien ontleent verder de voorfilosofische ethiek haar gelding aan 
de traditie. Men moet zich op een bepaalde wijze gedragen, omdat de 
beste onder de voorvaderen het aldus gedaan hebben. Daartegenover 
staat dan de filosofische ethiek, die een koherent systeem van normen 
opstelt, welke de uitwerking zijn van een kerngedachte of finaal gegrond-
vest zijn in iets dat het hoogste goed of laatste doel van 's mensen leven 
wordt geacht te zijn. Zonder een hoger beroep op de traditie of eventuele 
goddelijke voorschriften wordt deze systematische ethiek gefundeerd in de 
autonome en universele menselijke rede. 1 ) 
Wanneer men de ethiek van Demokritos bestudeert, komt men tot de 
konklusie dat hij moeilijk onder een van de bovengenoemde kategorieën 
onder te brengen is. Het is alsof hij er tussen zweeft. Enerzijds worden we 
gekonfronteerd met een zeer groot aantal denkspreuken over allerlei 
deugden, houdingen en gedragingen, waarin op het eerste gezicht geen 
systematiek te ontdekken valt. Zonder redelijke argumentaties lijkt Demo-
kritos ons in telkens andere, zeer beknopte formuleringen praktische 
levenswijsheden voor te houden en ons te herinneren aan onze vele 
plichten. De vorm doet ons denken aan wat 0. Gigon de „voorfiloso-
fische-  ethiek noemt. Anderzijds moeten we konstateren, dat Demokritos 
geen beroep doet op de traditie en slechts zelden op de goden, maar veel-
eer de ethische ervaring wil laten spreken. 2 ) Bij nader toezien ontdekken 
we zelfs, dat de „redelijkheid-  eigenlijk voortdurend als norm fungeert 
voor het zedelijk gedrag. Er is bij hem een besef aanwezig van bepaalde 
plichten, die voortvloeien uit de menselijke waardigheid en hij hanteert 
nauw met elkaar samenhangende grondbegrippen, die telkens terugkeren 
en in hun verbondenheid toch een genuanceerd ethisch ideaal schetsen. 
Het is in dit artikel niet onze bedoeling, om de ethiek van Demokritos van 
een etiket te voorzien, doch om ze uit de vergetelheid te voorschijn te 
halen en meer in het bijzonder het „humane-  karakter ervan aan te tonen. 
Over de vraag of er bij Demokritos sprake is van een samenhangende 

1) o.c. hlz. 35. 
2) "Democritos Iets the physical and moral facts speak for themselves". G. Vlastos, 
Ethics and Physics in Democritus, The Philos. Review 1945 (LIV), 578-592 en 1946 
(LV) 53-64, blz. 580. 
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wijsgerige ethiek verschillen de deskundige historici van de griekse wijs-
begeerte van mening, 3) doch bijna eenstemmig wordt het humanistisch 
karakter ervan aanvaard. 4 ) Het lijkt ons nuttig, om in dit tijdschrift, dat 
„rekenschap" wil geven van de humanistische levenshouding, een zeer 
oude bron daarvan eens aan te boren, temeer omdat Demokritos meestal 
wordt „overgeslagen-  en in de 'Westerse filosofie de eerste historische 
grondslagen worden gezocht bij het drietal: Sokrates, Plato en Aristoteles. 
Toch zijn in humanistisch perspektief ook de gedachten van Demokritos 
de moeite waard en kunnen zij in hun eenvoud inspirerend werken. 
Na een korte introductie van de persoon Demokritos, zullen wij eerst een 
beschouwing inlassen over zijn „theologische" opvattingen, aangezien die 
van belang zijn voor een goed begrip van zijn ethiek. 

1. Personalia 

De meeste berichten over het leven van Demokritos zijn legendarisch. 
Toch kan het volgende met betrekkelijk grote zekerheid worden aange-
nomen. Hij werd geboren in 460 vóór Christus. In zijn jeugd maakte hij 
d.m.v. contacten met lieden uit het Perzische leger en door reizen naar 
Egypte en het Oosten kennis met de Perzische en Egyptische kultuur. 
Een kontemporaine traditie vermeldt dat hij onderricht heeft gehad van 
een Pythagoreïsche leraar. Volgens sommige getuigenissen zou hij per-
soonlijke omgang hebben gehad met de filosofen Philolaos, Anaxagoras 
en Leukippos. Het grootste gedeelte van zijn leven besteedde hij als hoofd 
van de school te Abdera aan studie, onderricht en schrijven. Vanwege 
zijn grote geleerdheid kreeg hij de bijnaam „Sophia" en later werd hij om 
zijn opgeruimdheid genoemd „de lachende filosoof" (Gelasinos). Hij 
werd zeer oud (90 jaar) en stierf in 370 vóór Christus. 5) 
Plato citeert of vermeldt hem nooit, Aristoteles daarentegen schenkt 
veel aandacht aan zijn theorieën over de natuur. Cicero prijst de stijl van 
Demokritos om haar sierlijkheid en duidelijkheid. 6 ) 
Demokritos heeft zeer veel geschreven. Diogenes Laërtius geeft alleen al 
een opsomming van 8 ethische werken naast de vele geschriften over 
andere onderwerpen. 
De overgeleverde restanten zijn alle in de vorm van „gnómai": pittige 
gezegden, spreekwoorden of epigrammen, die pregnant en beknopt een 
gedachte of ethische waardering uitdrukken. 

3) Dyroff bv. meent dat Demokritos slechts sporadisch vermaningen geeft, P. Natorp 
ontdekt een centrale gedachte waaruit richtlijnen voor een praktische moraliteit worden 
afgeleid; C. Bailey zegt: "Democritus' ethic hardly amounts to a moral theory, there 
is no effort to set the picture of the "cheerful" man on a firm philosophical basis or to 
link it up in any way with the physical system" (The Greek Atomists and Epicurus, 
Oxford, 1928, blz. 522). 
4) „Bij deze denker vinden wij het eerst een verzameling van gnomen, spreuken of 
maximen, waaruit een zeker ethisch humanisme spreekt", aldus Dr. R. Bakker, Lot en 
daad, geluk en rede in het Griekse denken, Utrecht, 1957. 
En Prof. Dr. C. J. de Vogel oordeelt: "In these fragments D. appears to us as an 
ethical humanist, who, in default of a religious or metaphysical principle, was not able 
to connect his ethics organically with his philosophy of nature", Greek Philosophy, 
Vol. I, Leiden, 1957, nr. 149. Vlastos spreekt over "the first rigorously naturalistic 
ethics in Greek thought" (o.c. blz. 62). 
5) Zie voor verdere details de Oxford Classical Dictionary. 
6) Orat. 20, 67 
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2. De „theologie-  van Demokritos 

In het traditionele Griekse wereldbeeld zijn de goden eenvoudig de ster-
keren. Ze brengen alles tot stand, wat de mens niet kan, en bezitten alles 
wat de mens wenst. Men zou kunnen zeggen, dat ze mensen in super-
latiefvorm zijn: wat de gewone mens slechts af en toe en gebrekkig bezit, 
bezit de godheid altijd en volledig. Allerlei dingen die de mensen zich 
dromen, worden aan de goden toegeschreven. Tegen die veelvormige en 
rijk geschakeerde godenwereld nu van het volksgeloof kwamen de filoso-
fen in opstand, hetgeen niet wil zeggen, dat zij atheïstische of areligieuze 
denkers waren; doch uit naam van de nadenkende rede moesten zij de 
strijd aanbinden tegen datgene wat traditioneel aangenomen werd en 
wat door middel van dichterlijke voorstellingen de menselijke verbeel-
dingskracht zozeer aansprak. Reeds de eerste voor-socratici konstrueer-
den een kosmos waarin het goddelijke element in een metafysisch-uitge-
zuiverde vorm wel aanwezig was, doch waarin geen plaats was voor 
individuele, historische manifestaties van het goddelijke. Wat voor het 
geloof als een bijzonder teken of wonder gold, bv. bliksem, aardbevingen, 
miskraam enz., werd door hen reeds uit natuurlijke oorzaken verklaard. 
Vooral bij Xenophanes en Heraklitos leidde de filosofische theologie tot 
een open konflikt met de godsvoorstellingen van de traditie en de kul-
tus. 7 ) Een meer sereen theologisch archè-denken wordt aangetroffen bij 
Parmenides, Anaxagoras en Diogenes. 
De grote exponent van het fysisch atomisme, Demokritos, heeft geen 
originele theologie uitgewerkt. Zijn beschrijving van de natuur als een 
toevallig samenspel van een eindeloos aantal atomen in de lege ruimte 
liet geen plaats voor een theologische opvatting van de natuur of voor de 
deïfikatie van bewegende krachten of een enkele eerste grond. Toch 
vormde het bestaan van religieuze ideeën in de menselijke geest voor hem 
een serieus epistemologisch probleem, dat om een verklaring vroeg. De 
oplossing hiervoor zocht hij gedeeltelijk in een zuiver natuurlijk proces, 
waarin goddelijke droomverschijningen veroorzaakt worden door de in-
werking van „eidóla-  of bepaalde atoom-komposities. In dit rijk van 
materieel-psychische fenomenen zou het goden-geloof in de vroegste 
tijden zijn oorsprong hebben gevonden. 
Demokritos nam geen leven na de dood aan zoals door de mysterie-gods-
diensten werd geleerd. Volgens hem was alles onderhevig aan verval en 
ontbinding. „Sommige mensen, die niets weten over de ontbinding van de 
menselijke natuur, doch zich wel bewust zijn van de slechtheid van hun 
eigen levenswijzen, worden gedurende hun levenstijd met onrust en 
angsten gekweld, terwijl zij gelogen fabels (pseudea muthoplastea) over 
de tijd na de dood aannemen" ( fr. 297). 8 ) In dit fragment verlaat 
Demokritos eigenlijk zijn beeldentheorie en verklaart hij de oorsprong 
van zekere religieuze opvattingen uit het slechte geweten. In zijn ont-
wikkeld ethisch bewustzijn weet hij, zoals we nog zullen zien, dat straf 
en beloning immanent gerealiseerd worden in het leven zelf. Vanuit dit 

7) Vgl. 0. Gigon, o.c. blz. 199-205. 
8) De fragmenten worden geciteerd in een eigen vertaling, gebaseerd op de uitgave 
van Die Fragmente der Vorsokratiker door Diels-Kranz. 
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besef bekritiseert hij het populaire geloof in een extrinsieke straffende of 
belonende macht. 
Demokritos benaderde het probleem van de volks-religie van verschillende 
kanten. Naast de bovengenoemde beelden-theorie en fiktie-theorie is er 
bij hem nog een derde verklaringswijze aanwezig, welke principieel ge-
lijk is aan die van de sofist Prodikos. Naar een getuigenis van Sextus 
Empiricus zou Demokritos hebben gezegd, dat de mensen door de won-
derlijke dingen, die in de natuur gebeuren, tot de godsidee zijn gekomen. 
Door de indrukwekkende kosmische en meteorologische processen als 
donder en bliksem, zons- en maansverduisteringen en verschijnselen aan 
de sterrenhemel werden de mensen vervuld van vrees en kwamen zij tot 
het geloof, dat deze dingen werden veroorzaakt door de goden. In een 
ander getuigenis over Demokritos, nl. van Philodemos, wordt in dit ver-
band ook het proces van seizoen-wisseling genoemd als iets wat de men-
sen ontzag voor „boven" heeft bijgebracht en heeft aangezet tot eerbied 
voor de oorzaken die voor deze processen verantwoordelijk zijn (Diels 
A 75). Volgens Demokritos is dus een gevoel dat op de grens ligt tussen 
ontzag en vrees een sterke faktor in het ontstaan van de religieuze voor-
stellingen. Met deze psychologische verklaring raakt hij inderdaad een 
van de sterkste wortels van de religie. 
Hoe de beelden-theorie, de fiktie-theorie en de psychologische (soms ook 
sociologische) verklaring met elkaar in verband moeten worden gebracht, 
is moeilijk uit te maken, aangezien de getuigenissen hierover te vaag en 
fragmentarisch zijn. 9 ) In ieder geval is duidelijk dat Demokritos het 
geloof in zeer machtige of almachtige goden in een onderwereld of 
bovenwereld beschouwt als een onjuiste mening van vroegere generaties 
en dat zijn „theologie" gesitueerd moet worden binnen de sofistische 
relativering en subjektivering van het goddelijke. 

3. De ethische grondgedachten 

Nu we er toe over gaan enige orde te scheppen in de ongeveer 260 
ethische spreuken van Demokritos om de kernbegrippen ervan naar voren 
te halen, spreekt het — na hetgeen we in de inleiding hierover zeiden —
vanzelf, dat deze ordening enigszins een konstruktief karakter draagt. 
Men kan de overgeleverde fragmenten op verschillende wijze ordenen al 
naargelang het standpunt dat men inneemt. Sommigen vertrekken van het 
betrekkelijk schaars voorkomende sleutelwoord „euthumiè-  (,— goede ge-
moedsgesteltenis, geluk). Demokritos beschouwt de „euthumiè-  inder-
daad als het levensdoel, zoals anderen lust, evenwicht, onbewogenheid, 
„eudaimonia" of macht als het hoogste stellen; bijgevolg kan men rond 
deze wortel-idee de overige begrippen groeperen om zo een schets te ver-
krijgen van het goede en ideale leven dat Demokritos voor ogen zweefde. 
Wij geven er echter de voorkeur aan, om in eerste instantie een kwanti-
tatief kriterium te hanteren en te onderzoeken, welke termen in de spreu-
ken het meest voorkomen. Waar het hart van vol is, loopt de mond van 
over; een veel voorkomende term of een aantal gelijksoortige uitdrukkin- 

9) Voor een meer gedetailleerde uiteenzetting hierover verwijs ik naar W. Jager, The 
Theology of the early Greek philosophers, Oxford, 1948, blz. 180-188. 
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gen wijst op een fundamentele en diepe overtuiging. Met behulp van dit 
criterium ontdekken we dan in het ethisch denken van Demokritos aller- 
eerst de norm van 

a) Redelijkheid 

Ongeveer 55 maal treedt in de fragmenten de redelijkheid, wijsheid of 
verstandigheid op als norm van het goede leven. Zedelijkheid is op de 
allereerste plaats redelijkheid. Of negatief uitgedrukt: wat onredelijk is, 
is immoreel. Met redelijkheid bedoelen we hier niet een verwaarlozen of 
onderdrukken van gevoelens en strevingen, of een overmatige, rationalis-
tische waardering van het denkende verstand ten nadele van de andere 
menselijke vermogens. Doch onder redelijkheid verstaan we een wijs leven 
in overeenstemming met wat we krachtens onze geest als menswaardig en 
menselijk moeten zien. Enkele teksten zullen dit illustreren: 
„Tritogeneia is: verstandig-zijn (phronein); uit de verstandigheid ont-
staan deze drie dingen: goed denken, goed spreken en doen wat be-
hoort" (fr. 2). 
„De geneeskunde geneest de ziekten van het lichaam, de wijsheid 
(sophiè) bevrijdt de ziel van hartstochten" (fr. 31). 
„Noch lichaam noch geld maken de mensen gelukkig, doch gerechtigheid 
en geestesontwikkeling (poluphrosunè)-  (fr. 40). 
„Velen, die niet geleerd hebben en ongeletterd zijn, leven toch overeen-,  
komstig de rede (kata lofion) - (fr. 53). 
„Roem en rijkdom zonder inzicht (aneu xunesios) zijn geen veilige bezit-
tingen" (fr. 77). 
„...Alles wat slecht, schadelijk en nutteloos is, dat schenken noch vroeger 
noch nu de goden aan de mensen, maar berokkenen zij zichzelf door gees-
tesblindheid en gebrek aan inzicht" (fr. 175). 
„Wijsheid zonder vrees is alles waard" ( fr. 216). 
„De wensen van hen die het juiste op het oog hebben (lett. het juiste 
denken) zijn vervulbaar, die van de onverstandigen zijn onvervulbaar" 
(fr. 58). 
In een aantal spreuken komt het motief van redelijkheid negatief tot 
uiting doordat telkens kort en krachtig de handelwijze van de onverstan-
dige en dwaas geschetst wordt: 
„Dwazen (anoèmones) handhaven zich door wat het toeval hun oplevert, 
de verstandigen echter door de vruchten der wijsheid (sophiè)" (fr. 197). 
„Dwaas zijn degenen, die het leven haten en toch willen leven uit angst 
voor de Hades" ( fr. 199). 
,,Dwazen leven zonder het leven te genieten" (fr. 200). 
,,Dwazen streven het afwezige na; het tegenwoordige daarentegen, ook 
als het voordeliger is dan het voorbije, laten ze verloren gaan" (fr. 202). 
Het is verder eigen aan de verstandige dat hij overdacht en na rijp be-
raad te werk gaat ( fr. 66), voorzichtig en doelbewust handelt (fr. 91), 
bij de opvoeding meer van overtuigende woorden en een redelijk voor-
beeld, dan van wet en dwang gebruik maakt en dat hij bij alles de matig-
heid en het evenwicht betracht. 
Het hoge goed van verstandigheid, niet te vereenzelvigen met veelweterij, 
kan slechts door inspanning bereikt worden: 
„Noch kunde noch wijsheid liggen binnen het bereik, wanneer men niet 
leert" (fr. 59). En zoals de verstandige door zijn wijsheid goed leeft, zo 
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doet de onwetende en onverstandige het kwade. Ja, Demokritos gaat zelfs 
zover, dat hij met klem durft te beweren, dat de onwetendheid omtrent het 
goede de oorzaak is van het kwaad: 
„Oorzaak van het kwaad is het niet-kennen van het betere" (hamartiès 
aitiè hè amathiè tou kreissonos) (fr. 84). De zondigheid en slechtheid in 
het menselijk leven zijn te verklaren uit een tekort aan kennis en redelijk-
heid, uit een gebrek aan prudentie en geestesontwikkeling. Demokritos 
schijnt te willen zeggen dat wie verstandig is en (door opvoeding, onder-
richt en ervaring of inzicht) het goede heeft leren kennen, het a.h.w. 
vanzelf zal doen. Sokrates en Plato zullen later deze gedachte uitwerken 
in de stellingen, dat iedereen het goede wil, dat niemand vrijwillig het 
kwade doet, dat het kwade bestaat in onwetendheid. Het patent op deze 
stelling komt toe aan Demokritos! 

b) Waardigheid, behoorlijkheid en schoonheid 

Onder deze kategorie willen we een aantal teksten onderbrengen, waarin 
Demokritos zonder meer spreekt over hetgeen voor de mens goed, pas-
send en verplicht is. We krijgen de indruk, alsof in deze teksten een on-
uitgesproken en misschien ook wel onuitsprekelijke intuïtie van het men-
selijk-goede als norm fungeert, waarvan we in soort close-ups slechts 
flitsen te zien krijgen. 
„Schoon (kalon) is het, de misdadiger te verhinderen onrecht te plegen; 
of anders: tenminste niet mee te doen" (fr. 38). 
„Schandelijk (lelijk) is het, zich veel met andermans zaken te bemoeien 
en de eigen zaken niet te kennen" (fr. 80). 
„Schoon is overal het evenwicht; overmaat en gebrek lijkt me dat niet te 
zijn" (fr. 102). 
„Voor de mensen is het passend (harmodion), meer met de ziel dan met 
het lichaam rekening te houden" (fr. 187). 
„Wanneer men deze denkspreuken aanhoort met verstand, zal men veel 
dingen doen, die een goed man waardig (axia) zijn, veel slechte dingen 
niet doen" (fr. 35). 
„De goede houdt geen rekening met de afkeuring van slechte mensen" 
(fr. 48). 
„Schone daden te loven is schoon; dat bij slechte werken te doen, is het 
werk van een valsaard en bedrieger" (fr. 63). 
„Men moet goed zijn ofwel de goede navolgen" (fr. 39). 
„Het is menswaardig, niet over het ongeluk van mensen te lachen doch 
erover te weeklagen" (fr. 107a). 
Het schone, goede en passende voor de mens is tegelijkertijd datgene wat 
voor de mens behoorlijk en verplicht is. Opvallend is het aantal keren, 
dat Demokritos met een beroep op de plicht zijn ethische waarderingen 
voorhoudt: 
„Niet uit vrees, maar uit plicht (dia to deon) moet men zich van kwade 
handelingen onthouden" (fr. 41). 
„Het is iets groots in tegenspoed zijn plicht te betrachten" (fr. 42). 
„ .. ; wie echter het recht veronachtzaamt en niet doet wat moet gedaan 
worden, voor hem wordt alles onaangenaam..." (fr. 174). 
„De waarheid te spreken, is plicht; niet: veel te spreken" (fr. 225). 
„Gerechtigheid is: zijn plicht doen; ongerechtigheid: niet doen wat gedaan 
moet worden, doch afdwalen" (fr. 256). 
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Dit normbesef en ethisch plichtsbesef moet volgens Demokritos vooral 
ons willen en streven beheersen: 
„Goed is nog niet: geen onrecht begaan, maar: het ook niet te willen" 

(fr. 62). 
„De goede en de slechte man is (te kennen) niet alleen uit wat hij doet 
maar ook uit wat hij wil" (fr. 68). 
„Slecht is het de slechten na te volgen, maar de goeden niet eens te willen 
navolgen" (fr. 79). 

• wie daarentegen door overtuiging tot plichtsbesef is gebracht, zal 
waarschijnlijk noch in het geheim, noch openlijk een misstap begaan" 
(fr. 181). 
Aangezien het doen van het goede en passende uit innerlijke overtuiging 
en aandrang moet voortkomen, is het ook te begrijpen dat Demokritos in 
dit verband de nadruk legt op het met de ethische autonomie zo nauw 
samenhangende begrip van „zelfrespekt", of negatief: „schaamte-. 
„Wie iets lelijks doet, moet zich op de eerste plaats voor zichzelf 
schamen-  (fr. 84). 
„Iets slechts mag u, ook wanneer u alleen bent, noch spreken noch doen; 
leer u meer voor uzelf dan voor anderen te schamen" (fr. 244). 
„Men moet zich voor andere mensen niet meer schamen dan voor zich-
zelf en evenmin iets kwaads doen, ook als niemand het bemerken zal of 
de hele mensheid. Maar men moet zich voor zichzelf het meest schamen, 
en dat zal de wet voor de ziel zijn: niets doen wat ongepast is" (fr. 264). 

c) Gematigd hedonisme; geluk en vreugde. 

Elke ethicus zal zijn houding moeten bepalen ten aanzien van het aan-
gename en lust-schenkende. In dit opzicht heeft de geschiedenis van de 
wijsbegeerte zeer extreme opvattingen moeten registreren in de loop der 
eeuwen. Er zijn filosofen geweest die het luststreven volkomen wilden 
uitschakelen als motief van een menswaardig handelen, terwijl anderen 
daarentegen, de zgn. hedonisten, het genot als de hoogste waarde en 
beslissende norm wilden beschouwen. 
Uit het voorafgaande is ons reeds voldoende duidelijk geworden, dat 
Demokritos niet tot deze laatste groep gerekend kan worden. Niet op 
de eerste plaats wat aangenaam en plezierig, maar wat goed en redelijk 
is, moet de mens doen. Het redelijk verplichte en menswaardige is niet 
altijd identiek met het aangename: 
„Voor alle mensen is hetzelfde goed en waar; aangenaam is voor de een 
dit, voor de ander dat" (hèdu de allooi allo) (fr. 69). 
Dit wil echter geenszins zeggen dat Demokritos afwijzend staat tegenover 
het lust-schenkende en aangename in het leven; integendeel, het goede en 
geordende aangename weet hij zeer hoog te waarderen. Het streven naar 
zinnelijke of hogere genietingen, dat matig is en in overeenstemming 
met de rede, is zijns inziens zelfs een belangrijke en onontbeerlijke faktor 
voor het menselijke welzijn (euestó) en geluk (euthumiè). We zullen hier 
weer de teksten zelf laten spreken: 
„Dwazen leven zonder van het leven te genieten" (fr. 200). 
„Niet elk genot, maar het genot van het schone moet men kiezen" (fr. 
207). 
„Matigheid (bezonnenheid) vermeerdert de geneugten en vergroot het 
genot" (fr. 211). 
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„Een leven zonder feesten is een lange weg zonder gasthuizen” (fr. 230). 
„Het is eigen aan een kind, niet aan een man, zonder maat (ametras) te 
begeren" (fr. 70). 
„Ontijdige lusten baren onlusten" (fr. 71). 
„De te hevig op iets gerichte begeerten verblinden de ziel voor de rest" 
(fr. 72). 
„Geen genot zal men zich gunnen, wanneer het niet voordelig is" (fr. 74). 
„De mensen immers valt het geluk (euthumiè) ten deel door matiging van 
het genot en evenwicht van leven (metriotéti terpsios kai biou summetrièi); 
gebrek en overvloed daarentegen plegen om te slaan en grote bewegin-
gen in de ziel te veroorzaken...; men moet dus zijn zinnen richten op 
het mogelijke en tevreden zijn met het aanwezige..." (fr. 191). 
„De grote geneugten komen voort uit de beschouwing van schone wer-
ken" (fr. 194). 
„De zeldzaamste genoegens verheugen het meest" (fr. 232). 
„Overschrijdt men de juiste maat, dan kan het aangenaamste tot het on-
aangenaamste worden" (fr. 233). 
„In hun gebeden vragen de mensen gezondheid van de goden; dat ze de 
macht daarover in zichzelf hebben, weten ze niet; doch terwijl ze door 
hun onmatigheid het verkeerde doen, worden ze zelf verraders van hun 
gezondheid door hun begeerlijkheid" (fr. 234). 
Zo zijn er nog vele andere fragmenten, waarin Demokritos de matigheid 
aanprijst in het genieten van de goede dingen des levens. Het streven 
naar lust is goed, doch het kan verkeerd worden wanneer het gaat 
overheersen en het streven naar de hogere waarden gaat overwoekeren, 
wanneer men dus op onredelijke en ongeordende wijze, ten koste van 
alles, het genot zoekt. Er is echter één tekst, waarin Demokritos met 
beslistheid een hedonisme schijnt te verdedigen: 
Want lust en onlust zijn de grens" (van het nuttige en nadelige)" 

(fr.1). 
Of de parallelplaats hiervan: 
„De grens van het voordelige en nadelige is lust en onlust" (fr. 188). 
Het is echter in het grote verband van de humane ethiek van Demokritos 
voldoende duidelijk, hoe men deze tekst moet interpreteren. Zoals een 
grenspaal als een zichtbaar teken afgrenst en duidelijk maakt waar het 
ene eigendom eindigt en het andere begint, zo is de echte en authentieke 
volmenselijke lustervaring het teken van welzijn en de onlust de bittere 
ervaring van slechtheid. 10 ) Niet de lustgevoelens zijn een kriterium van 
het goede handelen, maar het goede verwekt de grootste en meest be-
vredigende genoegens. Leven overeenkomstig de rede en de menselijke 
waardigheid maakt gelukkig, zoals anderzijds het slechte, onverstandige, 
onmatige en onheilige leven neerkomt op een voortdurend sterven. 11) 
„Wie zich welgezind (euthumos) tot gerechtige en wettelijke handelingen 
aangetrokken voelt, die is dag en nacht verheugd en sterk en onbekom-
merd; wie integendeel de gerechtigheid verwaasloost en zijn plicht niet 
doet, voor die is alles onaangenaam (aterpeiè)..." (fr. 174). 
„Wie onrecht pleegt is ongelukkiger dan wie onrecht lijdt" (fr. 45). 

10) Vgl. Vlastos, o.c. blz. 589 en Bailey, o.c. blz. 190. 
11) Dit naar het getuigenis over Demokritos volgens Porphyrius, De Abst. IV, 21. 
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Deze laatste gedachte zal eveneens door Sokrates worden overgenomen 
in zijn bekende stelling: het is beter onrecht te lijden dan onrecht te doen. 

d) Andere themata 

Uit de concrete, altijd op bepaalde deugden of houdingen afgestemde 
formuleringen van Demokritos blijkt, dat hij geen vertegenwoordiger is 
van een zgn. „hoge ethiek" of riskante spekulaties over hoge idealen, doch 
zich veel meer bezint op de duurzame basis van alle ethische systemen, de 
elementaire menselijke deugdzaamheid. 12 ) Demokritos houdt zich „laag 
bij de grond" in de goede zin van het woord. Hij wijst ons op de deug-
delijke grondslagen van een humaan gedrag. Met enkele voorbeelden 
hiervan willen we ons artikel besluiten. 
„Wie volledig slaaf van geld is, kan nooit rechtvaardig zijn" (fr. 50). 
„Zich geld verwerven is niet nutteloos, doch het op onrechtvaardige wijze 
doen is allerslechtst" (fr. 78). 
„Wanneer geldzucht niet in verzadiging (het genoeg-hebben) zijn grens 
vindt, is hij erger dan de uiterste armoede; grotere begeerten wekken 
immers grotere behoeften" (fr. 219). 
„Slechte winsten brengen verlies aan deugd" (fr. 220). 
„Armoede waardig te dragen is een teken van zelfbeheersing" (fr. 281). 
„Wees niet argwanend tegen iedereen, maar voorzichtig en betrouwbaar" 
(fr. 91). 
„Liefdadig is niet wie op beloning uit is, doch wie uit vrije aandrift goed 
wil doen" (fr. 96). 
„Het schijnt me toe, dat, wie niemand liefheeft, ook door niemand wordt 
bemind" (fr. 103). 
„Kwaadsprekers zijn niet geschikt voor vriendschap" (fr. 109). 
,,Eensgezindheid bewerkt vriendschap" (fr. 186). 

.. afgunst schept het begin van tweedracht" (fr. 245). 
„Alleen in eensgezindheid kunnen de grote werken alsook de oorlogen 
van de steden worden uitgevoerd, anders niet" (fr. 249). 
„Als de vermogenden het van zich kunnen verkrijgen de bezitlozen voor 
te schieten, bij te staan en te begunstigen, dan ligt hierin reeds het erbar-
men en het niet-alleen-zijn en de verbroedering en de wederzijdse hulp-
verlening en de eensgezindheid der burgers en alle overige goederen, zo-
veel men maar kan opnoemen" (fr. 255). 13) 

12) Zie voor dit onderscheid 0. F. Bollnow, Einlache Sittlichkeit, G5ttingen, 1957: 
Diese einfache Schicht der Sittlichkeit wechselt nicht mit den Formenwandel des hohen 
Ethos, sondern bleibt sich in diesem Wandel gleich. Dahin gehoren die schlichte 
Pflichterfiillung, die Ehrlichkeit und Zuverlssigkeit, die Anstkidigkeit des Verhaltens 
in allen Lebenslagen, das Mitleid und die Hilfsbereitschaft gegen den in Not geratenen 
Mitmensch. Wir bezeichnen diese Schicht im Unterschied zu jener andern Welt des 
hohen Ethos als die der einfachen oder elementaren Sittlichkeit 	 Die einfache Sitt- 
lichkeit gehkt zur Natur wie das hohe Ethos zur Geschichte" (blz. 22-23). 
13) Deze en andere teksten bewijzen dat het niet geheel waar is, wat C. Bailey zegt: 
"The teaching rests no doubt on a selfish basis, it is self-centred in its attitude to We-
(o.c. blz. 212). Wel is Democritus' leer over huwelijk en voortplanting egoïstisch gemo-
tiveerd (vgl. fr. 276-280). We mogen bij re beoordeling hiervan niet vergeten, dat in het 
algemeen de griekse filosofen de wezenlijke socialiteit en intersubjektiviteit van de men-
selijke natuur nog niet konden ontdekken wegens de onontwikkelde vorm van hun 
maatschappelijk en economisch bestel. 
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„De vrijwillige inspanningen maken het verdragen van onvrijwillige ge-
makkelijker” (fr. 240). 
„Meer mensen worden goed door ascese dan van nature" (fr. 242). 
„Het is beter over eigen fouten te spreken dan over die van anderen" 
(fr. 60). 
„Deugdzame werken en daden, niet woorden moet men nastreven" 
(fr. 55). 
„Vals en huichelachtig zijn degenen, die met hun mond alles, maar met-
terdaad niets doen" (fr. 82). 
„Het is beter door een ander als" door zichzelf geroemd te worden" 
(fr. 114). 
„Men moet vermijden over slechte daden ook maar te spreken" (fr. 190). 
„De waarheid zeggen is plicht, niet: veel te kletsen" (fr. 225). 
Met deze vermaningen over rechtvaardigheid, voorzichtigheid, liefdadig-
heid, eensgezindheid, ascese en de ethiek van het spreken, kunnen we 
gevoegelijk onze weergave van het ethisch denken van Demokritos beslui-
ten. Uiteraard hebben we een keuze moeten maken en niet alles kunnen 
behandelen. We menen echter voldoende te hebben aangetoond, dat 
„seine praktischen Lebensregeln von einem hohen Idealismus getragen 
sind", 14) een idealisme evenwel, waarin de mens zelf — krachtens 
intuïtie, rede en ervaring — zichzelf tot norm is. 

14) J. J. Hirschberger, Geschichfe der Philosophie, Teil I, Freiburg, 1957. 

41 



W. VAN DOOREN 

DE TWEE REFORMATIES IN DE 
ZESTIENDE EEUW 

In het algemeen is het nog steeds een strijdvraag of de Renaissance en 
het daarmee samenhangende Humanisme in de zestiende eeuw een hei-
dense of een christelijke beweging is geweest. Dr. H. A. Enno van 
Gelder mengt zich in deze strijd met een uitgesproken mening. De titel 
van zijn laatste werk, dat wij hier willen bespreken, nl. „The two refor-
mations in the 16th century, a study of the religious aspects and conse-
quences of Renaissance and Humanism" (uitgegeven bij Nijhoff, Den 
Haag, 1961), geeft dit onomwonden aan. Naast de „eerste", protestantse 
reformatie, onderscheidt Enno van Gelder een tweede reformatie, die wij 
voorlopig gemakshalve kunnen aanduiden als de reformatie van Pico en 
Ficino. Volgens de schrijver is er in de zestiende eeuw een religiositeit 
die afwijkt van de gangbaar-katholieke, zonder daarmee protestant te 
zijn. Protestantisme en Katholicisme stonden integendeel beide aan één 
kant tegenover deze nieuwe religie. Deze nieuwe religie was afkerig van 
dogma's, maar verzette zich er niet „dogmatisch" tegen. „De humanist 
was religieus in de ruime betekenis van het woord, voorzover hij zichzelf 
verbonden wist aan krachten en waarden buiten zijn eigen ik" (blz. 6). 
Het misleidende van deze nieuwe stroming was nu dat deze binnen het 
Rooms-Katholicisme kon gedijen, zonder direct verzet op te roepen of 
ook zelf tot de aanval over te gaan. Zodoende werd deze stroming niet 
als een eigen beweging met een eigen gezicht onderkend. 
Het belang nu van de Renaissance als religieuse stroming in het tijdvak 
van ± 1450—± 1560 is de consequent doorgevoerde reformatie, d.w.z. 
die reformatie, waar in plaats van God de mens centraal wordt gesteld. 
Dit centraal stellen van de mens is de grote daad van de Renaissance. 
Deze „tweede" reformatie is voorts om twee redenen de „grote" te noe- 
men: in de eerste plaats oefende deze reformatie de grootste invloed uit 
op de gehele cultuur (vgl. bijv. blz. 323: „I have often referred to the 
humanistic Reformation as major, because it exerted, far more than the 
protestant Reformation, such an important influence on cultural life"); 
in de tweede plaats blijkt deze reformatie de meest moderne te zijn. Dit 
„modern-zijn" is weliswaar een subjectieve interpretatie, maar is toch 
ook een objectieve karakteristiek, voorzover men kan aantonen, dat in-
derdaad de idealen van de Renaissance pas in onze, dus de moderne tijd, 
tot ontplooiing zijn gekomen. Wat zijn voor de schrijver deze moderne 
religieuze idealen? Hij geeft er ergens een opsomming van (blz. 367): 
de religie wordt overwegend als een ethische waarde opgevat en op 
filosofische wijze onderzocht, waarbij het wonder in het algemeen en 
het verlossingsmysterie in het bizonder in belang afnemen; de waarde 
van het leven op aarde wordt centraal gesteld; het goddelijke wordt een 
filosofisch begrip; de mens is wel onvolmaakt, maar niet schuldig tenzij 
door zijn eigen neiging tot het kwade; het redelijke is waardevoller dan 
de traditie. 
De nieuwe belangstelling voor de mens bracht drie aspecten met zich 
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mee: de heilsweg voor de mens werd een andere: de middeleeuwse ge-
nademiddelen werden niet meer aanvaard — men wilde langs redelijke 
weg zalig worden. Het heil zelf werd ook anders opgevat: niet als een 
plaats in de hemel, maar meer als een filosofische gelukzaligheid, en in 
de relatie tot de medemens. Tenslotte het allesbeheersende motief, dat 
de ethiek von de godsdienst losgemaakt werd. De aandacht van de re-
naissancemens is niet in de eerste plaats voor de „salvation" maar voor 
de „morality". 

Wij willen ons nu voornamelijk bezighouden met het ontstaan van deze 
nieuwe denk- en gevoelsrichting, zoals deze door Enno van Gelder be-
schreven wordt en onze kritiek ook daarop richten. Het boek van Enno 
van Gelder bevat nl. een enorm feitenmateriaal, dat wij onmogelijk in 
het bestek van een artikel kunnen weergeven. Het gaat ons in de eerste 
plaats om de opzet. Deze opzet wordt het meest duidelijk aan het eerste 
deel dat het ontstaan van deze „grote reformatie" in Italië bespreekt. 
Aan de behandeling van vele figuren uit de Italiaanse Renaissance wordt 
ons duidelijk hoe Enno van Gelder in Pico en Ficino de baanbrekende 
denkers ziet. Wie waren nu precies deze twee filosofen en wat leerden 
zij? 
Om Pico en Ficino juist te waarderen, moeten wij eerst zien in welk 
milieu hun gedachten ontstonden èn invloed kregen. 
De bewoners van de Italiaanse steden in de Renaissancetijd vertoonden 
een zekere affiniteit tot de cives romani en de inwoners van de Griekse 
polis. Zowel hier als daar was er een accepteren van de wereld en een 
dragen van de eigen verantwoordelijkheid. Een filosofie over de mens 
en zijn plaats in de wereld was een gevolg hiervan èn een gevoelde be-
hoefte. Denkers als Occam en Petrarca kwamen al tegemoet aan dit indi-
vidualistische beleven. Waar dit individualisme in de Middeleeuwen 
leidde tot een vlucht uit de wereld in het klooster, bracht dit nu de 
mensen juist tot een accepteren van het volle leven. Nederigheid en on-
derwerping maken plaats voor hoogmoed en vrijheidsbeleving. De mens 
ziet zichzelf als de voornaamste realiteit — niet de machten buiten hem 
maar die in hem moeten dienstbaar gemaakt worden. Het boze, in de 
Middeleeuwen als een demon, een macht buiten de mens, voorgesteld, 
wordt nu tot een eigen aspect van het menselijke zelf. Op de voorgrond 
komt de wijze van leven, niet het dogma. Het christendom wordt zo 
gereduceerd tot een pure levensleer, het goddelijke wordt tot het gevoel 
van het positieve in de mens, tot de basis van zijn daden en verwach-
tingen. Dit nadruk leggen op het aardse leven mag niet vereenzelvigd 
worden met een streven naar aards genot en genoegen: Enno van Gel-
der waarschuwt hier telkens tegen, hij is er blijkbaar bang voor dat het 
centraal stellen van het aardse als iets minderwaardige wordt opgevat. 
Niet gemakzucht of genotzucht, maar diepe ernst drijft de renaissance-
mens. 
Voorshands wordt er geen tegenstelling met het christendom gezien: juist 
omdat het christendom zelf als levensleer en niet als cultus werd opgevat 
voelde men zich een goed christen. De oorspronkelijke tegenstelling van 
de hemel tegenover de aarde als een van goed tegenover kwaad, wordt 
vervangen door die van geest tegenover stof, een tegenstelling die aan-
sluit bij allerlei Griekse denkbeelden. De mens staat zo in het middelpunt 
van de gehele kosmos, op de grens van twee werelden, van de wereld 
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van de stof en van de wereld van de geest. De mens is „the being which 
combines in itself the nature of all that has been created and the fullness 
of all universality, — similar to God in so far as he is spiritual energy, 
not observing, but creating reality" (Rossi, Il Quattrocento, 331, gec. 
EvG 23). De mens als geest kan door eigen kracht het kwade in zich 
overwinnen. De mens is niet volkomen vrij, maar kan zich onafhankelijk 
maken van de situatie: de mens kan volkomen vrij zijn. Dat de mens ook 
onsterfelijk is, wordt niet door alle renaissancedenkers bevestigd. Som-
migen zien een beloning in het hiernamaals als een belediging van het 
leven op aarde. Als er dan ook door sommigen van een hemels leven 
gesproken wordt, dan wordt het opgevat als een verlengstuk van wat 
men op aarde kan bereiken. Wat hier te bereiken is, het ideaal van het 
aardse leven, wordt grotendeels door de Griekse wijsbegeerte bepaald. 
Het „genotvolle-  leven zoals Epicurus zich dat wenste, wordt verbonden 
met de Platonische eros. 
En met deze Platonische eros nu komen we bij Pico en Ficino terecht: 
bij hen wordt de christelijke liefde als stuwende kracht geheel vervangen 
door de eros van Plato. Dit combineren van de platonische met de chris-
telijke gedachtenwereld is voor Enno van Gelder de grote daad van 
Pico en Ficino, waardoor zij voor hem de initiators van de „grote-  re-
formatie zijn geworden*). Iemand als Cusanus wordt ook wel een refor-
mator genoemd, maar het blijft in het boek van EvG bij een aanduiding, 
Cusanus wordt niet expliciet behandeld: hij wordt hier en daar terloops 
genoemd, waarbij opvalt dat bijna alle vergelijkingen die met Cusanus 
gemaakt worden, afkomstig zijn uit het werk van Cassirer: „Individuum 
und Kosmos in der Philosophie der Renaissance-**). 
Wat houdt nu deze philosophia platonica-christiana, deze humanistische 
interpretatie van het Christendom, die Pico en Ficino predikten, in? 
Beide denkers leefden, zoals gezegd, in Italië in de tweede helft van de 
vijftiende eeuw. Marsilio Ficino bracht de Platoonse Akademie van Flo-
rence tot bloei en vertaalde zelf de werken van Plato en Plotinus. Pico 
della Mirandola schreef een mensbeschouwing onder de titel: „De digni- 
tate hominis". Hij ziet daar, evenals trouwens Ficino, de mens als een 
bizonder wezen, als een zelfstandige vierde wereld, na de andere werel- 
den (van het levenloze, van planten en van dieren) door God geschapen. 
De mens valt buiten die samenhang; als hij de „wereld-  beschouwt staat 
hij buiten en tegenover deze. In zijn handelen is hij evenwel deel van de 
wereld, is hij onderworpen aan het fatum. 
Deze handelende mens is gedetermineerd, astrologisch bepaald, maar zijn 
ziel is vrij. De mens moet zichzelf realiseren en is als zodanig anders dan 
elk ander wezen, de mens wil omhoogstreven, hij heeft immers de eros 
in zich. De waarde van de mens ligt in het streven; het gaat niet meer 

*) EvG stelt dit op vele plaatsen expliciet: schilders als Botticelli, Titiaan en Durer 
staan onder invloed van Pico en Ficino (vgl. blz. 83, 90, 222); van Wessel Gansfort 
wordt gezegd: „it sounds as if we were quoting Pico" (blz. 120); belangrijke humanisten 
als Colet en Erasmus hebben ook veel te danken aan Pico en Ficino (vgl. blz. 131, 
128 en 146). 
") In hoofdstuk I wordt Cusanus 12 x geciteerd, waarvan 9 x uit Cassirer, 1 x uit 
Dilthey, 2 x zonder bronvermelding, nooit uit Cusanus zelf. Wij zullen er later nog op 
terugkomen dat een groot gebrek van het boek van EvG is dat hij bijna steeds uit de 
tweede hand citeert. 
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om de waarde van het eeuwige doel, maar van de reis erheen. Deze 
waardering is in flagrante strijd met het christendom. Het is dus niet zo 
in de Renaissance dat de mens de andere, de hogere wereld, de hemel, 
negeert, maar dat hij die in zijn eigen wereld betrekt, als streven. De 
liefde als streven is de hoogste belevenis. De persoonlijke verhouding tot 
God is afwezig, God wordt als hoogste waarde opgevat, de hemel is 
belangrijker dan God zelf. 
Wat Pico en Ficino van een modern-humanistische mensbeschouwing 
scheidt, is het streven-boven-de-mens-uit. De wereld is voor deze den-
kers onbegrensd en vol wonderen. De mens zoekt het bovenaardse. Het 
is pas bij Erasmus dat de mens zelf, in zijn eigen omgeving, het thema 
is; dat wil zeggen: elke bizondere, eigensoortige mens. Voor Erasmus 
gaat het hier niet meer om de waarde van DE mens in het algemeen, 
zoals bij Pico en Ficino. Het grote verschil van het Italiaanse humanisme 
uit de 15e eeuw met het hedendaagse humanisme is dat het daar ging 
om de ideale mens, de „mythische-  mens (zoals B. Groethuysen in zijn 
„Philosophische Anthropologie" het noemt), maar dat het al bij Erasmus, 
maar vooral bij ons gaat om de concrete, alledaagse mens. Wat de mens-
beschouwing betreft staan een Luther of een Erasmus dichter bij ons 
dan de Italiaanse humanisten. 
De invloed in Italië van de „grote reformatie" wordt door Enno van 
Gelder in een afzonderlijk hoofdstuk behandeld. Hij construeert een 
soort „argumentum e silentio" als hij met nadruk constateert dat allerlei 
figuren niet over het Christendom spreken. Het bekende boek over „de 
ideale hoveling" van Castiglione bijv. bevat slechts enkele plaatsen over 
de godsdienst. Welke betekenis wij moeten hechten aan het niet genoemd 
worden van bepaalde christelijke thema's, staat allerminst vast. Het is 
beslist de vraag of dit wijst op een invloed van een onchristelijke rich-
ting. In de Renaissancetijd wist bijna ieder zijn eigen opvattingen ergens 
met de kerkleer te rijmen: hoe is het anders mogelijk dat Enea Silvio, 
de Renaissanceschrijver, paus werd? Inderdaad lukte deze combinatie 
van klassieke en kerkelijke levensbeschouwing in de theorie, in de door-
denking geenszins. Maar ... er wordt ook nauwelijks een poging in die 
richting ondernomen. 'Het enige werkelijke verzet tegen de kerkleer be-
staat uit het opponeren tegen allerlei kerkelijke gebruiken, als het doen 
van goede werken, de heiligenverering, etc. 
Is het juist te stellen, zoals EvG doet, dat men het chrisendom relati-
veert, door het vooral als moraalleer op te vatten? Anderzijds wijst EvG 
er terecht op dat de rationele en antitrinitarische tendenzen bij ketterse 
stromingen niet uitgelegd mogen worden als behorend tot de „major 
reformation". Daar ontbreekt immers de verwijzing naar de klassieke 
oudheid en is juist wel het verlangen naar bovenaards heil aanwezig. 
Deze stromingen worden overigens altijd wel gerekend tot de voorlopers 
van het Vrijzinnig-Protestantisme. Wat iemand als Lindeboom (Geschie-
denis van het Vrijzinnig-Protestantisme,  Assen 1929-1935) ziet als hu-
manistische stroming in het Christendom, wordt zeker niet altijd door 
Enno van Gelder tot zijn „major reformation" gerekend. De vrijzinnig-
protestanten zijn over het algemeen ook wat bescheidener in hun karak-
teriseren: zij spreken van een „derde" reformatie naast de andere grote 
bewegingen. 
Enno van Gelder wil de gehele cultuur in zijn grote reformatie betrek- 
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ken, ook de schilders van de Italiaanse Renaissance behoren er zijns in-
ziens toe. Het bewijs hiervoor is evenwel moeilijk te leveren. In de eerste 
plaats wordt de interpretatie van veel schilderijen nog zeer omstreden 
en is men nog heel ver van een communis opinio. Geregeld wordt er weer 
een nieuwe uitleg geprobeerd*). 
In de tweede plaats is het een vrij gemakkelijke zaak om steun te vinden 
voor een bepaalde theorie door eenvoudig die schilderijen uit te kiezen 
en te bespreken die het beste bij deze theorie passen. Gelukkig houdt 
Enno van Gelder bij het behandelen van de schilders een slag om de 
arm: hij zegt zelf dat in het uitleggen van schilderkunst alleen maar 
waarschijnlijkheid bereikt kan worden (blz. 84). Hij houdt zich daar 
jammer genoeg niet altijd aan; het is toch volkomen misplaatst om ter-
loops Rembrandt voor de grote reformatie te annexeren. Op blz. 91 lezen 
we (tussen haakjes!): „Rembrandt too was neither Reformed nor Ca-
tholic, rather held a humanistic view of religion"). Het doet denken aan 
de eindeloze pogingen van de doopsgezinden om Rembrandt als een van 
de hunnen te doen beschouwen. 
Over het algemeen weet Enno van Gelder heel goed dat hij geen kunst-
historicus is en dus voor zijn materiaal op anderen aangewezen is. Maar 
het merkwaardige feit doet zich voor dat Enno van Gelder niet alleen 
voor schilderkunst, maar ook voor theologie en filosofie, ja zelfs voor 
literatuur zich op het oordeel van anderen baseert. Dit is het grote be-
zwaar dat men meer en meer krijgt bij het lezen van het boek: bijna geen 
enkel citaat is rechtstreeks uit het aangehaalde werk. Dit brengt met zich 
mee dat Enno van Gelder voor het citeren van schrijvers, dichters, filo-
sofen aangewezen is op wat anderen al eerder geciteerd hebben, en dus 
nergens met nieuwe citaten komt. Wat anderen als bewijsmateriaal aan-
gevoerd hebben, is zodoende het uitgangspunt voor EvG. Hij is met 
handen en voeten gebonden aan de conclusies van anderen. Of die an-
deren de meest gezaghebbende en actuele auteurs zijn, kan ik over het 
algemeen niet beoordelen. Wel zijn mij enkele dingen opgevallen. Zo 
wordt er in het hele (uitvoerige) hoofdstuk over Erasmus met geen 
woord gerept over de biografie van Erasmus van Huizinga. Kerkelijke 
katholieke uitspraken worden niet, zoals gebruikelijk, geciteerd naar de 
officiële verzameling van Denzinger. Enkele werken die wèl rechtstreeks 
door EvG bestudeerd zijn, krijgen een buiten de proporties liggende 
grote behandeling, zoals bijv. Castigliones „Hoveling", of Elkerlyc of 
de drama's van Shakespeare. 
Tegen het boek als geheel heb ik een principieel bezwaar en wel dit, dat 
er een zwart-wit tegenstelling wordt geconstrueerd tussen een middel-
eeuws katholiek bijgeloof, dat in een wat mildere vorm door de latere 
R.K. en Prot. kerken wordt voortgezet, enerzijds en een verlicht huma-
nisme anderzijds. Van de middeleeuwse religie wordt bepaald een cari-
catuur gegeven, voorzover deze dan nog beschreven wordt (het hoofd-
stuk dat er aan gewijd is, behandelt voornamelijk de tegenstromingen). 

*) Een volkomen nieuwe hypothese die door Frederick Hartt is opgesteld aangaande 
de uitleg van het gewelf van de Sixtijnse kapel, waarin deze juist de nadruk op het 
typisch christelijke legt, wordt door EvG in een noot afgedaan ... Ik verwijs hiervoor 
de belangstellende lezer naar de brillante uiteenzetting van Prof. dr. J. N. Bakhuizen 
van den Brink in „Maatstaf" jaargang II, blz. 785 vlgg. 
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Een andere tegenstelling die ook overtrokken is, is die tussen Italië en 
het overige Europa: in Italië is volgens de schrijver de nieuwe religieuse 
opvatting door een nieuwe filosofische kijk ontstaan, in het overige 
Europa door een reactie tegen de bestaande religie (vgl. blz. 109). Een 
stelling die bewezen moet worden! 
Er moet in het algemeen gezegd worden dat het boek aangenaam aan-
doet voor een humanist omdat het de geschiedenis van Renaissance en 
Humanisme nu eens niet vanuit christelijk standpunt beziet. Hier wordt 
nu juist het niet-godsdienstige en het in kerkelijk opzicht onverschillige 
positief gewaardeerd. Jammer is dan toch weer dat de persoonlijke voor-
keur zo sterk op de voorgrond komt, niet minder dan vaak aan christe-
lijke kant het geval is. Alleen al de stelling dat het ongodsdienstige 
qualitate qua moderner is en zo ook uitdrukkelijk genoemd wordt, gaat 
toch te ver. 
Overigens heeft het boek als verzamelwerk en als overzicht van de pe-
riode van ± 1450 — ± 1600 grote waarde. Men zal ontzettend veel ma-
teriaal in het boek verwerkt vinden. Het boek bewijst de enorme belezen-
heid van de auteur, op ieder behandeld gebied. 
Toch zijn alle feiten samen jammer genoeg niet voldoende om zijn visie 
voldoende steun te geven, dat nl. de „grotere" reformatie „humanis-
tisch" geweest is. Er mogen voorgangers van het hedendaagse huma-
nisme geweest zijn, en dan denk ik zeker niet in de eerste plaats aan 
Pico en Ficino, maar veeleer aan Erasmus, maar hun verbondenheid aan 
het christendom was groter dan de schrijver waar wil hebben, en hun 
afstand tot onze opvattingen (de „moderne") groter dan die tot het 
christendom. De „grotere" reformatie is het begin van het vrijzinnig 
christendom. 
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BOEKBESPREKING 

SCIENCE AND THE FUTURE OF 
MANKIND *) 

Dit is de eerste uitgave van de 24 
december 1960 opgerichte „World 
Academy of Art and Science", waar-
van het secretariaat gevestigd is te 
Jeruzalem. 
De stoot tot oprichting hiervan is en-
kele jaren tevoren gegeven door Alb. 
Einstein in samenwerking met een 
aantal kernfysici door zijn beroemde 
manifest: „De scheppingen van onze 
geest behoren een zegen voor de 
mensheid te zijn en geen vloek." 
In indrukwekkende bijdragen van ge-
leerden van naam uit alle delen van 
de wereld worden in deze bundel 
achtereenvolgens behandeld de ur-
gentie van een transnationaal weten-
schappelijk centrum, dat het welzijn 
van de mensheid beoogt, de wegen, 
waarlangs dit doel kan worden ge-
diend, de bereikbaarheid van het 
doel, uitbanning van oorlog, armoede, 
honger en angst in een wereldcultuur 
en waarin de wereldacademie voor 
kunst en wetenschap wordt geïntro-
duceerd. 
In de opzet wordt evenveel aandacht 
besteed aan de intellectuele verove-
ringen als aan de gevoelswaarden, 
aan de mogelijkheden, die de mens 
heeft, als aan de mens zelf. 
Uit alle bijdragen blijkt, hoe belang-
rijk voor de groeiende wereldeenheid 
deze werelduniversiteit kan worden, 

*) edited bij Hugo Boyko. 380 pag. 
Uitgev. Junk. Den Haag. f 35,--.  

die de tegenpolen wil verbinden, die 
de mensen zo vaak in partijen ver-
deeld hebben. Ze paren kritische zin 
aan vurig enthousiasme, gedegen fei-
tenkennis aan perspectief-biedende 
overzichten. 
Het is ondoenlijk, ook maar bij bena-
dering een indruk te geven van de 
rijke en gevarieerde inhoud van deze 
op hoog peil staande bijdragen. 
Volstaan moge daarom worden met 
enkele korte citaten: 
Oppenheimer: „In an important sen-
se this world of ours is a new world, 
in which the unity of knowledge, the 
nature of human communities, the 
order of society, the order of ideas, 
the very notions of society and cul-
ture have changed and will not 
return to what they have been in the 
past." (pag. 43) 
De waarschuwing van Herman J. 
Muller: „We are at present allowing 
our very successes to dig away the 
foundations from under everything 
most valuable in our natures." (pag. 
70) 
De constatering van Taylor Thom: 
„The world of Man, as it has existed 
up until the present, is dying.... een 
3e wereldoorlog dreigt.... but how-
ever that may be, a new kind of 
civilization is truggling to be born —
a civilization which, if bom, will be 
vastly different from all of those 
which have gone before it." 
Tot slot een warme aanbeveling voor 
ieder die in staat is, de inhoud te 
verwerken, dit boek ook werkelijk te 
lezen. 

C. J. Schuurman 
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