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Anli-I'Qurn.anislische tendensen in de 
wereld van nu 

Mihail° Markovié 

Wanneer wij de wereld bezien vanuit een humanistisch gezichtspunt blijkt zij 
noch een hel noch een paradijs te zijn. Deze wereld is nooit een plek die we 
volledig zouden willen veroordelen of vernietigen aangezien wij het bestaan 
moeten erkennen van eerlijk menselijk streven en pogen in velerlei vormen. 
Aan de andere kant is de wereld nooit zó dat wij haar zelfvoldaan zouden 
Willen behouden zoals zij is, omdat onze humanistische idealen ons kritisch 
beoordelingsvermogen  scherpen en ons duidelijk laten zien hoeveel onrecht 
en onredelijkheid nog altijd onze instellingen en sociale gewoonten doordrin-
gen. 

Iedere generatie is geneigd, tenminste op sommige momenten, om zijn eigen tijd te 
bezien als een crisisperiode. Vanuit een historisch gezichtspunt kan men zulke visies als 
overdreven beschouwen. De crisis kan men opvatten als een groeicrisis omdat we er 
niet in slagen ons snel genoeg aan te passen aan een zich ontwikkelende wereld. 
Er zijn goede redenen aan te voeren voor de stelling, dat wij nu geconfronteerd worden 
met een echte en diepe crisis van een geheel nieuw karakter: wij schijnen aan het eind 
van een periode gekomen te zijn waarin een relatief klein deel van de wereld —
West-Europa en Noord-Amerika — bekwam gebruikmakend van een enorm vernuft 
en wetenschappelijk-technologische creativiteit en ook geweld wanneer op tegenstand 
werd gestuit — in staat was ogenschijnlijk onuitputtelijke natuurlijke en menselijke 
bronnen van de gehele wereld te gebruiken om een indrukwekkend materieel en 
cultureel bezit op te bouwen. 
Na decennia lang de natuur onbeperkt geplunderd te hebben, zijn wij ons pijnlijk 
bewust geworden van de grenzen van onze bronnen en van de irrationele wijze van hun 
gebruik. Anderzijds eisen alle delen van de wereld, alle landen, naties en rassen, 
gelijke rechten als ontwikkelde industriële staten om de rijkdommen van de aarde te 
gebruiken teneinde de menselijke behoeften van alle individuen te bevredigen, of zoals 
heel vaak, de macht van nationale en regionale elites te vergroten. 
Nationale en ideologische conflicten krijgen een geheel nieuwe dramatische dimensie 
ten gevolge van een vergaande discrepantie tussen snel groeiende behoeften, dalende 
productie van energie, grondstoffen  en voedingsmiddelen en aantasting van een 
gezond natuurlijk milieu. Moderne instellingen zijn geschapen met als doel een 
versnelde, exponentiële materiële groei en een leven van toenemend individueel 
comfort te bevorderen. Dit voorbeeld van ontwikkeling en deze op consumptie gerich- 
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te levensstijl zijn overal nagevolgd, zowel in „socialistische" landen als in de Derde 
Wereld. Het karakter van deze ontwikkeling zelf staat echter geen denkbare universele 
toepassing toe. Wat mogelijk was voor de elite van de wereld, zal niet mogelijk zijn voor 
de gehele wereld gezien de schaarste aan natuurlijke hulpbronnen en gezien ook het 
feit dat voorrechten niet gaarne worden opgegeven. Het is tegen deze historische 
achtergrond, dat wij de bedenkelijke anti-humanistische aspecten van onze huidige 
wereld dienen te analyseren. 

1. Teneinde deze anti-humanistische tendensen te identificeren moeten we een helder 
begrip hebben van de humanistische doeleinden en krachten in de geschiedenis. 
a. Het meest specifiek menselijke kenmerk van onze geschiedenis schijnt te zijn een 
onbegrensde creatieve kracht van menselijke wezens. 
Geschiedenis is een proces van onophoudelij ke creatie van nieuwe objecten, symbolen 
voor communicatie, middelen van arbeid, vormen van sociale organisatie, politieke en 
culturele instituties, natuurlijke en sociale milieus, gewoonten en levensstijlen. Een 
gevolg van al deze vernieuwingen was een duidelijke uitbreiding van menselijke 
controle over blinde natuurlijke en sociale krachten. Hierbij werd ongetwijfeld ook 
veel vernietigd maar dit hing samen met het scheppingsproces waarbij het oude 
verwijderd moest worden Mde weg moest worden vrijgemaakt voor het nieuwe omdat 
het anders zou leiden tot algeheel verval in plaats van historische ontwikkeling. 
b. Deze constante schepping werd ten dele mogelijk gemaakt door en ten dele gevolgd 
door een onophoudelijke verrijking van subjectiviteit: toeneming van betrouwbare 
kennis, groei van kritisch en zelfkritisch bewustzijn, uitbreiding van projecten die 
betrekking hebben op mogelijke werelden en mogelijke vormen van menselijk leven. 
Ontwikkeling van cultuur — één van de meest opvallende trekken van menselijke 
geschiedenis— houdt niet slechts vormen van bewustzijn in, die onmiddellijk dienst-
baar zijn aan praktische doeleinden; zij omvat ook een hele wereld van symbolische 
vormen (taal, kunsten, utopia's, mythen) die doeleinden in zichzelf zijn. Zij drukken 
gedachten en gevoelens uit, brengen begrip en geestelijk evenwicht en scheppen hoop 
en dromen, die de nauwe horizon van het alledaagse praktische leven verre overschrij-
den en spelen met onbeperkte open mogelijkheden. 
c. Een andere specifiek menselijke, noodzakelijke voorwaarde voor historische ont-
wikkeling is een proces van groeiende emancipatie. Niettegenstaande alle veroverin-
gen, alle onderdrukking, is er een voortgaand (onverschillig hoe langzaam en onder-
broken) proces van bevrijding van verschillende vormen van overheersing. Een lange 
weg heeft men moeten gaan van de slaaf en horige tot de moderne burger, tot de 
gedachte van mensenrechten, tot moderne instellingen van democratie, hoe beperkt 
zij ook mogen zijn. 
d. Tegelijkertijd is er een beweging van toenemende integratie en wederkerigheid: 
maatschappijen en gemeenschappen, die eens waren geïsoleerd, komen tot allerlei 
soorten van ontwikkeling, samenwerking, wederzijdse kennis-uitwisseling en hulp — 
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economisch, politiek, cultureel. Er is nog zeer veel ongelijkheid en afhankelijkheid 
maar een algemene tendens van zelfvertrouwen en interdependentie doet zich meer en 
meer gelden. 

2. Al deze humanistische trends vinden hun grond in de menselijke natuur, maar zij zijn 
niet strikt deterministisch. 
Er is alléén een mogelijkheid dat zij kunnen voortgaan. Zij worden tegengewerkt door 
machtige anti-humanistische opvattingen. In feite is de menselijke natuur zelf com-
plex, samengesteld uit tegengestelde krachten, hoedanigheden en behoeften, die zich 
in meer dan één richting kunnen ontwikkelen. 
Menselijke wezens streven ernaar zich uit te drukken en zichzelf te bevestigen, hun 
invloed uit te breiden, hun stempel te drukken op objecten en andere personen. Zij 
streven in feite naar macht. Maar er is een wereld van verschil tussen creatieve macht en 
beheersende macht. Naar de mate waarin individuen falen om hun creatieve, potentiële 
vermogens tot leven te brengen — altijd weer, omdat gunstige voorwaarden, met 
inbegrip van menselijke sympathie en liefde ontbraken in het beslissende vormende 
stadium van hun ontwikkeling — zal een streven naar beheersingsmacht de creatieve 
aspiraties vervangen. 
De wil te overheersen, andere menselijke wezens te onderwerpen, is de fundamentele 
anti-humanistische trend in de tegenwoordige wereld. Het is het meest duidelijke 
pathologische verschijnsel in de menselijke historie, het meest tragische type van 
mislukking van individuen, sociale groepen en staten, de enige belangrijke bron van 
menselijk lijden. De meest destructieve en onmenselijke vormen van overheersing, 
oorlog, genocide, wrede onderdrukking zijn in de beschaafde Europese landen terug-
gedrongen. Maar zij bestaan nog altijd in de wereld. Wij zijn allen veroordeeld om te 
leven in vrees voor oorlog en volledige vernietiging van onze gehele planeet. Meer 
subtiele vormen van overheersing doordringen overal de hele sociale structuur. Het 
fundamentele motief van een technocratische obsessie van versnelde groei is een 
volledige verovering van de natuur. Deze is onmenselijk omdat zij het enige milieu 
waarin menselijk leven mogelijk is, vernietigt. Hetzelfde kan gezegd worden van een 
bureaucratische obsessie van politieke macht. Deze is onmenselijk omdat zij indivi-
duen berooft van een belangrijke dimensie van hun wezen—actieve deelneming aan het 
openbare leven — en hen reduceert tot passieve, apathische objecten van uitwendig 
gezag. 
Om gelijke redenen is een egoïstische obsessie ten aanzien van onbegrensd bezit en 
opeenhoping van materiële goederen anti-humanistisch. Zeker, een hoog niveau van 
bevrediging van materiële behoeften is van belang: het maakt menselijke energie weer 
vrij voor meer belangrijke initiatieven. Rijkdom in de zin van een rijkdom aan 
menselijke behoeften en levensuitingen zou beschouwd kunnen worden als één van de 
hoogste goederen voor mensen. Wanneer echter alle energie wordt verspild om bezit te 
vergaren buiten alle redelijke proporties, wanneer alles wat uiteindelijk gezocht wordt 
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macht is om te overheersen, dan betekent dit een volledig verlies van menselijkheid 
voor beiden: voor hem die wordt beheerst en voor hem die heerst. De eerste, geredu-
ceerd tot een ding, kan en zal niet veel te bieden hebben, de laatste, geestelij k verarmd, 
bij wie alle gevoelens zijn gereduceerd tot het bezitsinstinct, kan niet werkelijk 
genieten van hetgeen potentieel het beste is van zijn of haar bezittingen. De beste 
dingen in de wereld kunnen niet worden gekocht, hetgeen gekocht is kan niet ten volle 
worden genoten wanneer het wordt gezien door de ogen van de bezitter. 
Het beheersingsmotief kan de nobelste menselijke strevingen bezoedelen. Een moe-
dig emancipatorisch verzet tegen overheersing verliest zijn humanistisch karakter 
wanneer het uiteindelijk beheerst wordt door het doel om oude, in het oog springende 
vormen van overheersing te vervangen door nieuwe, minder doorzichtige. Dan loopt 
het uit op een nieuw machtsmonopolie. Een belangrijk deel van het terrorisme, dat 
slechts een steun betekende voor onrechtvaardige regimes om hun macht te consolide-
ren, werd gestimuleerd en gedragen door de mening dat ondergeschikten en verdruk-
ten hun machtsgevoel moeten herstellen door gewelddadige acties. Echt humanisti-
sche bewegingen pogen alle machtsmonopolies te niet te doen. Zij die macht zoeken als 
een middel moeten vanaf het begin worden gewantrouwd. Welke doeleinden ook 
geproclameerd worden, de werkelijk bereikte doeleinden zullen worden bepaald door 
het karakter van de gebruikte middelen. 
Méér dan het geweld op kleine schaal van opstanden vormt het geïnstitutionaliseerde 
geweld op grote schaal een ontzagwekkende bedreiging voor de mensheid. Het groot-
ste gevaar voor het werkelijke overleven van het mensdom komt nu van de enorme, 
wettig gevormde voorraden atoomwapens en de voortdurende wapenwedloop tussen 
de supermachten. Produktie en handel in wapens groeiden uit tot een nieuwe machtige 
tak van de economie. In 1981 omvatte deze handel een bedrag van 650 miljard dollar. 
De aankoop van wapens steeg in één enkel jaar 70% in de ontwikkelde landen en 300% 
in de Derde Wereld. Deze soort handel veroorzaakt uitbarstingen van geweld tussen 
staten en voorziet op grootscheepse wijze allerlei soorten van terroristen en gangsters 
van wapens; het brengt ook steeds meer geraffineerde vormen van structureel geweld 
binnen elke staat tot stand. 

3. In de sfeer van de cultuur kunnen anti-humanistische trends gekarakteriseerd worden 
als ontkenning van autonome, rationele, kritische vermogens van het menselijk bewust-
zijn. 
De oudste vorm van anti-humanisme is clericaal obscurantisme. Deze ontkent ons 
vermogen om moreel onafhankelijk te zijn van elke godsdienst, om autonoom onze 
eigen morele normen en andere fundamentele waarden te kiezen. In plaats hiervan 
tracht deze een heteronomie van de slechtste, absolute soort op te leggen: wij zouden 
van al onze aspiraties afstand moeten doen en onze helderste rationele inzichten 
betreffende de fundamentele doeleinden van ons leven moeten afwijzen; we zouden 
blindelings de clerus moeten geloven (een bemiddelaar tussen ons en de goddelijke 
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autoriteit, die zichzelf benoemd heeft) dat de regels, ons opgelegd, de uitdrukking zijn 
van een goddelijke wil. Deze afwijzing van clericaal obscurantisme houdt niet in 
gebrek aan erkenning en respect voor werkelijk humanistisch streven van vele gelovi-
gen en priesters in moeilijke tijden, bijv. onlangs in Latijns-Amerika en in Polen. 
Religie als een subjectieve geestesgesteldheid, de kerk als een instituut en clericalisme 
als een ideologie dienen zorgvuldig te worden onderscheiden. 
Een andere bedreiging voor de autonome kritische rede is elke soort ideologie. 
Ideologieën passen zich aan onze moderne tijd aan en neigen ertoe een quasi weten-
schappelijk en filosofisch karakter aan te nemen. Elke ideologie hetzij van een politie-
ke partij, hetzij van een nationalistische, racistische of sexistische beweging, poogt 
zelfzuchtige particuliere belangen (van een klasse, politieke partij, natie, religie, ras, 
sexe) te rechtvaardigen en deze voor te stellen als universele belangen, als natuurlijke, 
eeuwige doeleinden van het mensdom. Ideologieën geven een voorstelling van de 
werkelijkheid in verdraaide vorm, veranderen middelen in doeleinden, pogen beperk-
te, tijdelijke instituties te bestendigen en onrechtvaardige praktijken en vormen van 
sociaal leven te legitimeren. Alle ideologieën behandelen menselijke wezens als 
objecten van manipulatie en volgzame media worden gebruikt om de leer te verbrei-
den. Wanneer iemand een werkelijk subject blijkt te zijn, een wezen toegerust met een 
autonome, kritische, zelfbepalende geest, dan wordt hij door de ideologie verworpen 
als ketter, revisionist, renegaat, rode intellectueel, agent van duistere machten of 
vijand zonder meer. 
Een andere anti-humanistische trend is groeiende vercommercialisering van informatie 
en cultuur die actieve geesten verandert in passieve ontvangers van zinloze klanken en 
beelden. Ongetwijfeld heeft de menselijke geest behoefte aan momenten van rust, 
ontspanning en passief genieten van geluiden en beelden. Wat echter een ontmenselij-
kend effect kan hebben is een systematisch voortgaande druk van een enorme industrie 
van „massa-cultuur". Terwijl zij steeds machtiger en toegankelijker massamedia 
opbouwt, belemmert deze industrie op doeltreffende wijze iedere werkelijke cultive-
ring van gevoelens, ontwikkeling van intellectuele krachten, van verbeelding en 
creatieve talenten. 
Eén van de antwoorden op een groeiende druk van onze technische civilisatie, op het 
verlies van identiteit en op toenemende vervreemding — in het bijzonder onder een 
gedesillusioneerde en gedesoriënteerde jeugd — is een vlucht in het irrationalisme. 
In zijn meer goedaardige vormen elimineert deze irrationele vlucht individuen en 
groepen uit een actief verantwoordelijk sociaal leven. In zijn kwaadaardige vormen 
kan het leiden tot een gevaarlijk agressief fanatisme en tot massaal volgen van totalitai-
re secten en bewegingen, die een gevoel van identiteit bieden ten koste van een volledig 
afstand doen van de rede. 
Het is evenwel noodzakelijk de rede niet alleen te verdedigen tegen hen die haar 
openlijk aanvallen maar ook tegen hen die haar kritische krachten verwerpen. Eén van 
de ernstige bedreigingen voor het humanisme komt van de gevestigde academici, die 
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de rede terugbrengen tot een zuiver instrumenteel vermogen, die de wetenschap 
beroven van iedere waarden-oriëntatie, van ieder uiteindelijk menselijk doel en 
onverschillig blijven ten aanzien van een schandelijk misbruik van haar resultaten. 
Wetenschappelijke kennis wordt beschouwd als een uitgebreid arsenaal van middelen 
die voor ieder denkbaar doel kunnen worden verkocht. Dit misbruik van wetenschap 
brengt in tweeërlei opzichten schade toe aan humanistische tendensen. Het vergemak-
kelijkt de directe hulp aan destructieve en machtsdoeleinden. Het compromitteert ook 
de rede: met haar exact logische procedures, nauwkeurige technieken van waarneming 
en meting, steeds machtiger computers, schijnt de moderne positieve wetenschap een 
volmaakt voorbeeld van de rede te zijn. Er zijn echter ook negatieve gevolgen: 
milieuvervuiling, uitputting van grondstoffen, controle op het particuliere leven van 
mensen, enorme voorraden van destructieve wapens. Het mislukken van de weten-
schap als een humanistisch streven draagt in grote mate bij tot een krachtige trend om 
wetenschap en rede in het algemeen te veroordelen. 

4. Gedurende de jaren vijftig en zestig was een humanistische betrokkenheid bij het lot 
van de minder bevoorrechte burgers in de ontwikkelde industriële landen duidelijk 
waarneembaar. 
In dezelfde tijd was er een trend om duidelijke vormen van onrecht in de internationale 
betrekkingen te verminderen: ontmanteling van koloniale rijken, erkenning van 
zelfbeschikking en de eerste stappen om onderontwikkelde landen te helpen. 
In deze historische periode schijnt het klassieke liberalisme zijn vermogen tot een 
stabiele harmonische groei te hebben uitgeput. De welvaart die het bood werd in 
verband gebracht met groeiende centralisatie en bureaucratisering, die een gemakke-
lijk doel van conservatieve krachten waren. De huidige groei van het conservatisme 
heeft een duidelijk anti-humanistisch karakter. Het poogt een groot aantal na-oorlogse 
humanistische verworvenheden ongedaan te maken: maatschappelijke hulp voor de 
armen, ouden van dagen, zieken, gehandicapten, gezondheidszorg, betere onderwij s-
mogelijkheden voor minderheidsgroepen, bestrijding van werkloosheid. Het uitein-
delijke doel van de beperking van bestaande vormen van solidariteit is een herverde-
ling van rijkdom ten bate van de welvarende klassen. Deze ommekeer komt in een tijd 
waarin de sociale verschillen nog steeds in het oog vallen en waarin de zwakkeren het 
hardst worden getroffen door de bestaande crisis. 
Dezelfde conservatieve, ontbindende geest overheerst in de internationale betrekkin-
gen. De Verenigde Naties hebben succes gehad als vredestichter bij conflicten tussen 
kleine landen, maar bleken machteloos te zijn tegen de grillen en gevestigde belangen 
van de supermogendheden. De rechten van de mens zijn algemeen erkend maar 
worden overal meer of minder ernstig geweld aangedaan en de internationale gemeen-
schap kan er weinig aan doen. Het VN-decennium voor hulp aan ontwikkelingslanden 
is op een mislukking uitgelopen. De politiek van détentie en Salt-overeenkomsten zijn 
gevolgd door een politiek van confrontatie en escalatie van bewapening. 
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Dit is een duidelijk anti-humanistische trend. Humanisme is in principe voorstander 
van een vreedzame, niet-gewelddadige oplossing van conflicten. Het erkent het recht 
op zelfverdediging. De bestaande bewapeningspolitiek dient echter meer de belangen 
van de politieke bureaucratie, van de militaire- en bewapeningsindustrie dan echte 
nationale belangen. 
De wapens die tot nu toe werden opgeslagen of worden gemaakt zullen bf nooit worden 
gebruikt bf als zij ooit worden gebruikt zullen zij onze beschaving niet verdedigen maar 
haar volledige vernietiging bewerkstelligen. Een land is sterk, niet wanneer het zulke 
dodelijke wapens bezit maar wanneer het kan rekenen op sterke motivatie van zijn 
burgers om de identiteit en onafhankelijkheid te beschermen. 
Onverschilligheid ten opzichte van de toestand in de ontwikkelingslanden is zowel 
onmenselijk als irrationeel. Het is onmenselijk omdat een belangrijk deel van de 
rijkdom van de ontwikkelde industriële wereld opgebouwd is door gebruikmaking van 
goedkope natuurlijke en menselijke hulpbronnen van de Derde Wereld. Heel vaak 
brengt „modernisering" onherstelbare schade toe aan de bestaande eenvoudige tech-
nologie en het natuurlijk milieu en brengt geen levensvatbare infrastructuur voort voor 
een evenwichtige ontwikkeling. Zo is de hulp aan hen die hongeren en lijden niet een 
zuiver humanitaire daad maar ook een rechtvaardige teruggave van een klein deel van 
wat in het verleden werd genomen. Bovendien is de weigering om zich het lot van 
Aziaten en Afrikanen aan te trekken irrationeel. De mensheid bevindt zich in dezelfde 
boot. Ontwikkelde landen zijn afhankelijk van buitenlandse markten en grondstoffen 
en energie uit de Derde Wereld. Een economische ineenstorting van de Derde Wereld 
bedreigt het voortbestaan van de rest van de wereld. Internationale hulp aan ontwikke-
lingslanden om de problemen, die in belangrijke mate een internationaal karakter 
hebben, zou getuigen van een vooruitziende rationele strategie. 

5. Strijd tegen anti-humanistische tendensen vereist in de eerste plaats verdediging van 
het reeds bereikte historische niveau van menselijke vrijheid, gelijkheid en rationaliteit 
tegen verscheidene conservatieve krachten. 
Zulke verworvenheden zijn democratische instituties die de soevereiniteit van volken, 
burgerlijke vrijheden, scheiding van machten, verkiezing en roulering van leidende 
functionarissen, non-discriminatie van minderheden, scheiding van staat en kerk 
garanderen. 
Hiertoe behoren ook reeds bereikte vormen van maatschappelijke solidariteit en 
welzijn: vrij openbaar onderwijs, openbare gezondheidszorg, gesubsidieerde culture-
le faciliteiten, hulp aan de armen, ouden van dagen, zieken, werklozen. 
Ten tweede, enkele gevestigde structuren van maatschappelijk leven zijn verantwoor-
delijk voor een aantal van de slechtste anti-humanistische tendensen en vragen om 
aanzienlijke hervormingen, decentralisatie, humanisering van arbeid, democratise-
ring van de huidige centra van vervreemde economische, politieke en culturele macht. 
Men heeft het recht van humanisten moedige ideeën, rijk aan verbeeldingskracht, te 
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verwachten betreffende rechtvaardiger, minder materialistische maatschappijen met 
veel meer harmonie met de natuur en tussen menselijke individuen. 
Ten derde, de vooronderstelling van een zelfs beperkt succes in dit pogen is een 
krachtige verdediging van de kritische rede, van het gevoel van waardigheid en 
autonomie, van de gelijke rechten tot zelfontwikkeling, van een minimum aan mense-
lijk fatsoen en belangstelling voor het welzijn van anderen. 

Humanisten geloven niet dat noodzakelijke veranderingen in humanistische geest van 
bestaande sociale structuren teweeg gebracht kunnen worden door autoritaire regerin-
gen en dictatoriale politieke partijen, om niet te spreken van het gebruik van terroris-
tisch geweld. Zij geloven ook niet dat een of andere onzichtbare hand de geschiedenis 
leidt in het menselijk belang. Een betere toekomst is niet gewaarborgd. Barbarij blijft 
altijd een mogelijkheid. Niet-humanistische tendensen kunnen echter niet worden 
gestopt door het gebruik van niet-humanistische middelen. Humanisering van het 
maatschappelijk leven kan alleen het werk zijn van verlichte menselijke individuen 
zelf, die hun krachten verenigen in brede democratische pluralistische bewegingen. 
Wat deze bewegingen niet nodig hebben is bevoogding door partijen en doctrinaire 
ideologieën. Waaraan zij grote behoefte hebben is het zich bewust zijn van alternatie-
ven en een grote dosis moed. Meer menselijke samenlevingsvormen zijn nimmer een 
geschenk, nimmer een produkt van mechanische noodzakelij kheid. Ze kunnen alleen 
ontstaan wanneer een grote vastberadenheid van een humanistische minderheid de 
overhand krijgt over een alom heersende onverschilligheid en apathie. 

Vertaling: P. Krug 



rn ode o1 C en de pluriformiteit 
Manen h&( NV* 
Rob Buitenweg 

Bij de crematie van Jaap van Praag werd door één van de sprekers gezegd dat 
Jaap een man was van het harmoniemodel. Voor mij is het onbetwistbaar juist 
dat Jaap van Praag een beminnelijk mens was, in staat tot harmonieuze 
ontmoetingen met mensen. Maar de vraag is of hij daarmee gekarakteriseerd 
kan worden als man van het harmoniemodel. 

Ik zal aan die vraag verder nauwelijks aandacht besteden, maar vooral ingaan op een 
andere vraag die naar aanleiding van het gezegde over Van Praag bij mij opkwam. en 
die nu met betrekking tot de pluriformiteit binnen het HV weer actueel is. 
Jaap van Praag heeft als geen ander het humanisme in Nederland na de Tweede 
Wereldoorlog gestalte gegeven. In het verlengde van het bovenstaande ligt dan ook de 
vraag of een humanist een representant is van het harmoniemodel, of, wat de relatie is 
tussen het humanisme en een bepaald model van sociale orde. Daarbij heb ik de indruk 
dat zowel binnen als buiten humanistische kringen er een verbinding wordt gelegd 
tussen humanisme en het harmoniemodel. Humanisten worden dan vaak afgeschil-
derd als vriendelijk, minzaam, onenigheid en conflicten vermijdend. 
Vooral twee modellen van sociale orde hebben de laatste jaren sterk de aandacht 
getrokken: het harmoniemodel en het conflictmodel. Maar wat bedoelt men als men 
over harmoniemodel of conflictmodel spreekt? Heeft men dan het oog op de feitelijke 
situatie, richt men zich op de gewenste situatie of spreekt men over middelen om een 
bepaalde situatie te bereiken? Feitelijke situatie, gewenste situatie en middelen zullen 
moeten worden onderscheiden bij het hanteren van de begrippen harmoniemodel en 
conflictmodel. 

Harmoniemodel 
Op de vraag hoe samenleven mogelijk is en welke vorm van samenleven wenselijk is 
zijn veel antwoorden gegeven. Zo bij voorbeeld door Thomas Hobbes (17e eeuw).2  
Volgens de wetten van de natuur, zo stelt Hobbes, betekent ieder mens een afgrenzing 
van het gebied van zijn medemens. Hij staat hem in de weg. Rechtvaardigheid gaat in 
tegen onze natuurlijke hartstochten. De mens is de vijand van zijn medemens. Homo 
homini lupus, de mens is voor de mens een wolf. 

* In dit artikel wordt voor niet specifiek mannelijke of vrouwelijke begrippen de hij-vorm 
gebruikt. Uiteraard zou ook de zij-vorm kunnen worden gehanteerd. 
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Er was, volgens Hobbes, dan ook een rationeel sociaal contract nodig om orde te 
bewerkstelligen. Om aan de afschuwelijke natuurstaat te ontsnappen sluiten de indivi-
duen een overeenkomst, waarbij zij zich stellen onder het gezag van een soeverein. 
Deze wordt uitgerust met een vrijwel onbeperkte macht om de orde te verzekeren. 
Omdat de mensen inzien dat orde nuttig voor hen is, zijn ze bereid het recht te laten 
gelden en de wetten te gehoorzamen. Recht en orde berusten op rationeel afgewogen 
eigenbelang. 
Het harmoniemodel kent niet een uitgesproken overeenkomst. De sociale orde wordt 
niet zozeer gegarandeerd door het rationeel afgewogen eigenbelang en het daarop 
gebaseerde uitdrukkelijke contract, maar vooral door allerlei stilzwijgende overeen-
komsten. 
Erheersen in de samenleving collectieve voorstellingen, van het individu onafhankelij-
ke normsystemen, die de orde in de samenleving tot stand brengen. De collectieve 
voorstellingen worden door de individuele leden van de samenleving verinnerlijkt in 
een proces van opvoeding en sociaal verkeer. Uit de collectieve voorstellingen worden 
maatschappelijke waarden afgeleid, de normen voor eigen en andermans gedrag, de 
verwachtingen en verplichtingen van de leden van de samenleving tegenover elkaar. 
Door het proces van verinnerlijking nemen de leden van de groep vrijwillig die 
verwachtingen en verplichtingen op zich; van echte sociale dwang is hier dus geen 
sprake. 
Doen zich in dit model toch conflicten voor, dan worden die als niet gewenste afwij kin-
gen beschouwd. Er is dan een breuk in de verwachte zelfcontrole. Het proces van 
verinnerlijking vertoont mankementen. In zo'n geval moet dwang worden uitgeoe-
fend, in naam van de totale samenleving. En het uitoefenen van die dwang vervult een 
functie in de bevestiging van de collectieve voorstellingen en verwachtingen, en in het 
proces van verinnerlijking daarvan. 
Men kan stellen dat in het harmoniemodel de hobbesiaanse orde van ieder tegen allen 
veranderd is in een orde waarin ieder het met allen eens is over fundamentele waarden, 
een orde waar de leden van de groep de dwang van hun sociale verplichtingen vrijwillig 
ondergaan.3  
Fundamenteel in het harmoniemodel is er dus een consensus over die collectieve 
voorstellingen. In deze gedachtengang wordt geen wezenlijke plaats ingeruimd voor 
de strijd tussen klassen of groepen. De samenleving is uiteindelijk opgebouwd uit 
individuen. Deze maken wel deel uit van groeperingen, maar de samenstelling van die 
groeperingen wisselt. Individuen gaan van de ene groepering naar de andere en kunnen 
tegelijkertijd deel uitmaken van meerdere groeperingen. Het beeld van de samenle-
ving is dat van een op een diep liggende consensus gegrondveste orde, op basis waarvan 
de van elkaar verschillende individuen zich vrij moeten kunnen ontplooien. Bij die 
ontplooiing kunnen zich weliswaar tegenstellingen van belangen voordoen, maar 
omdat de individuele inspanningen de voortgang van de gehele samenleving zullen 
dienen, verminderen deze tegenstellingen niet een harmonieuze ontwikkeling van de 
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samenleving.4  Het middel om die tegenstellingen te overbruggen is het pacteren: het 
sluiten van overeenkomsten en compromissen, teneinde scherpe kanten van conflicten 
af te slijpen. 
De aanhangers van het harmoniemodel achten de feitelijke situatie in hoofdzaak 
harmonieus. Daarnaast is ook de gewenste toestand er een van harmonie. 

Conflictmodel 
De aanhangers van het conflictmodel gaan er eveneens van uit dat de gewenste 
toestand een toestand van harmonie moet zijn. De feitelijke situatie wordt evenwel 
beheerst door conflict. Conflict wordt dan niet per se negatief gewaardeerd. Integen-
deel, conflict is de motor van de vooruitgang. 
De samenleving bestaat uit groepen of klassen, die allen verschillende belangen 
hebben. Binnen dit model erkent men ook het bestaan van sociale mechanismen, die—
los van de wil van individuen —versterkend werken, bij voorbeeld de armen armeren de 
rijken rijker maken. De orde in de samenleving is het resultaat van die cumulatief 
werkende sociale processen en een strijd tussen diegenen die belang hebben bij het 
handhaven van de huidige situatie en hen die deze willen veranderen. 
Er is wel een wijd verbreide consensus over bepaalde waarden, er zijn wel collectieve 
voorstellingen, maar deze consensus en deze voorstellingen zijn opgelegd. De heersen- 
de waarden en ideeën zijn die van de heersende klasse. Deze beschikt over de macht om 
haar waarden en ideeën door te drukken. De belangen van de heersende klasse worden 
aldus gediend, maar die van andere klassen worden verwaarloosd of vertrapt. Het 
inzicht in dit proces wordt belemmerd omdat de samenleving geïndoctrineerd is met de 
waarden en ideeën van de heersende klasse. Is in het harmoniemodel macht en dwang 
het resultaat van de heersende moraal, hier — in het conflictmodel — is de moraal het 
resultaat van de macht van de heersende klasse. Er zal daarom, volgens de aanhangers 
van het conflictmodel, een strijd om de macht moeten worden gestreden. Er zal 
gestreefd moeten worden naar inzicht in de werkelijke verhoudingen, hoe moeilijk dit 
ook is, omdat iedereen door de waarden en ideeën van de heersende klasse is geïnfec-
teerd. Het middel dat daartoe moet worden aangewend is het polariseren: het zicht-
baar maken van fundamentele tegenstellingen. 

Humanisme 
Beide modellen spreken mij in hun zuivere vorm niet aan en ik veronderstel dat dat alles 
te maken heeft met mijn humanisme. 
Het humanisme stelt de mens centraal. Dat betekent onder meer dat alles onderhevig is 
aan menselijke interpretatie en menselijke betekenisverlening. De betekenis van 
zaken, van ideeën, van waarden, van handelingen is niet uit zichzelf alleen gegeven. Zij 
zijn altijd geïnterpreteerd, of er is een bepaalde zin aan gegeven. 
Als gezegd wordt dat de werkelijkheid altijd een geïnterpreteerde werkelijkheid is, 
zoals in het humanistisch spreken vaak geschiedt, wordt niet het eigene van de 
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werkelijkheid ontkend. De werkelijkheid kan wel op verschillende manieren geïnter-
preteerd worden, maar daarin vertoont zij een 'eigen weerbarstige aard'. 5  Ze wordt 
echter altijd door een menselijke bril bekeken. 
De zin, de betekenis van iets is de zin of betekenis die daaraan door mensen in hun 
samenleven met elkaar is gehecht. Aan elkaar maken we de betekenis van iets duidelijk 
door ons gedrag en de taal die we ten aanzien van iets hanteren. Een werkelijkheid 
krijgt aldoende een intersubjectieve betekenis. 
Individuen of groepen van individuen die geconfronteerd worden met een aldus 
intersubjectief betekende werkelijkheid, hebben op grond van hun vrijheid het vermo-
gen kin zin en betekenis aan die werkelijkheid te geven. Dit zal dan gebeuren vanuit de 
omstandigheden waarin ze verkeren, vanuit hun eigen biografische situatie en vanuit 
hun sociale positie. De werkelijkheid ziet er dan — ondanks een algemene, intersubjec-
tieve betekenis — voor ieder individu of voor iedere groep toch weer anders uit. De 
betekenis van boeken is voor verhuizers een andere dan voor wetenschappers. Die 
eigen individuele, groeps- of klassesituatie is altijd geplaatst in een gemeenschappelijk 
samenleven met anderen. Toch kan de betekenisverlening van iets door individu, 
groep of klasse concurrerend zijn ten opzichte van reeds bestaande betekenisverlenin-
gen. Iets kan dan langzaam van betekenis veranderen, of meerdere betekenissen 
kunnen naast elkaar blijven bestaan. Niet alleen is de feitelijke werkelijkheid altijd een 
geïnterpreteerde werkelijkheid, ook waarden of handelingen zijn aan menselijke 
interpretatie onderworpen of krijgen hun kleur of vorm door de zingevende activiteit 
van mensen. De betekenis van „werken" is in de loop der jaren gewijzigd, is voor een 
bepaalde sociale klasse anders dan voor een andere klasse, en is afhankelijk van de 
oogmerken of zingeving van degene, die werkt. Een belangrijk humanistisch uitgangs-
punt is vrijheid. Dit ontkent niet dat mensen van bepaalde omstandigheden afhanke-
lijk zijn. Omstandigheden lijken zich haast dwingend aan mensen op te leggen. Maarde 
mens vertoont—zeker vergeleken met dieren—een betrekkelijk onbepaald levenspa-
troon; zij moeten hun bestaan en hun wereld vormgeven door beslissingen te nemen, 
door te kiezen uit mogelijkheden.6  De mens kan, binnen de afhankelijkheden waarin 
hij zich bevindt, toch nooit enkel als produkt van die omstandigheden worden begre-
pen, maar krachtens zijn aard ook steeds als vormgever van zijn eigen lot. En ieder 
individu of groep zal op zijn eigen-aardige wijze het bestaan vorm geven. 
Specifieke betekenisverlening aan de werkelijkheid en eigen vormgeving van het 
bestaan door individuen, groepen of klassen betekenen mogelijkheden tot conflict. En 
uitdiepen, intensiveren van de menselijke zelfbepaling — hetgeen een humanistische 
waarde is — betekent vergroten van de keuzemogelijkheden van het individu en van 
groepen en daarmee het toenemen van de kans op conflicten tussen individuen of 
groepen, die allen hun eigen keuze maken. 
Die conflicten vinden plaats tussen maatschappelijke mensen of groepen van maat-
schappelijke mensen. Met maatschappelijkheid of gemeenschappelijkheid wordt hier 
het volgende bedoeld: Mensen zijn op elk niveau van hun bestaan — als denkend, 
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voelend, handelend, willend wezen — tevens medemens.7  Samen met anderen vormen 
ze een gemeenschap en die gemeenschap drukt hun weer haar stempel op. 
Daarbij vertonen mensen een overeenkomstigheid in lichamelijke en bewustzijns-
structuur,8  die hen als mens herkenbaar maakt. Zij zijn allen—ieder opzijn eigen wijze 
— dragers van een gemeenschappelijk mens-zijn. 
Maar het begrip maatschappelijkheid of gemeenschappelijkheid beoogt niet alleen 
aan te geven hoe mensen zijn, maar vormt ook een waarde. Het betekent dan verant-
woordelijkheid willen dragen voor elkaar en de inrichting van de samenleving: solidari-
teit en rechtvaardigheid. Herkenning van anderen als mensen wordt dan érkenning als 
mensen. 
Conflicten tussen mensen of groepen van mensen die vanuit hun waardering en 
zingeving en hun positie in de samenleving bepaalde doeleinden nastreven, zijn dan in 
het humanistisch denken ingebed in solidariteit. Conflicten dienen in een humanisti-
sche overtuiging ook onder het teken te staan van de redelijkheid, het vermogen zich 
criteria te scheppen voor waar en onwaar, voor goed en kwaad, mooi en lelijk, 
rechtvaardig en onrechtvaardig, en alles wat zich aandient aan die criteria te toetsen. 
De mens heeft het vermogen zich rekenschap te geven van de werkelijkheid zoals die 
zich aan hem voordoet. En in hun humanistisch denken wordt het als waardevol 
ervaren dat de mens zijn vermogen tot onderscheidend oordelen gebruikt en datgene 
wat hij tegenkomt toetst op zijn houdbaarheid. 
Redelijkheid houdt niet alleen in een geneigdheid of bereidheid tot keurend oordelen 
van wat van buiten of van anderen tot ons komt, maar redelijkheid veronderstelt ook 
dat men kritisch waarderend staat tegenover de eigen opvattingen, dat men inzicht 
heeft in de betrekkelijkheid van het eigen gelijk. Redelijkheid betekent ook het 
streven om de strijd tussen ideeën of waarden te laten beslechten door overtuiging. 
Redelijkheid dwingt dus tot beheersing van het conflict. 

Coiiperatiemodel 
Ik zou op grond van mijn mensbeeld voor een ander model van de sociale werkelijkheid 
dan de beide in het voorgaande genoemde mijn voorkeur willen uitspreken. Mijns 
inziens voldoen het harmoniemodel en het conflictmodel in hun zuivere vorm niet. 
Beide modellen gaan er van uit dat de gewenste toestand er een van sociale harmonie is, 
voor de een een klassenloze maatschappij met een volledige bevrediging van de 
natuurlijke behoeften van de mens, voor de ander een maatschappij die gereguleerd 
wordt door een natuurlijk verloop van sociale processen.° Juist ten gevolge van de 
vrijheid, de onbepaaldheid van de menselijke natuur, de eigen specifieke betekenis-
verlening en zingeving en de eigen vormgeving van het bestaan, is een dergelijke 
toestand een illusie. 
Er is een derde alternatief model, dat ik in navolging van anderen het coiiperatiemodel 
zou willen noemen.'" Een andere mogelijke benaming is confrontatiemodel, of ook 
communicatiemodel. Bij sommigen heeft het conflictmodel de vorm gekregen van een 
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conflictbeheersingsmodel." Het heeft dan vaak verwantschap met het cotiperatiemo-
del. Zo pleitJaap van Praag voor dit conflictbeheersingsmodel, dat zijns inziens beoogt 
werkelijke tegenstellingen aan het licht te brengen en ten volle te erkennen met 
inbegrip van de belangen en de macht die er onverbrekelijk mee verbonden zijn. 
Vervolgenszal men dan moeten proberen de conflicten op te lossen door overtuigingen 
compromissen in een sfeer van verdraagzaamheid en op basis van de werkelijke 
machtsverhoudingen.12  Er is een duidelijke overeenkomst met het coiiperatiemodel. 
De achtergrondgedachte van het coCiperatiemodel is dat de werkelijkheid niet voor 
iedereen gelijk is en evenmin door ieder op dezelfde manier kenbaar. Er is geen 
eeuwige waarheid, er zijn geen absolute waarden of normen. Werkelijkheid, waar-
heid, waarden en normen krijgen gestalte in het interactioneel proces van maatschap-
pelijke mensen en groepen van mensen. 
Waarden, en normen zijn ook hier orde brengende factoren in de samenleving. Maar ze 
zijn niet altijd duidelijk, hebben een veranderende betekenis of hun betekenis is bij 
verschillende personen of groepen anders. Ze zijn abstrakt en het is dan niet altijd 
mogelijk daaruit de verplichting tot een bepaald handelen af te leiden of daarop 
bepaalde verwachtingen te baseren. Maar ze vervullen wel een functie als criterium 
voor het handelen. De betekenis van een concreet sociaal handelen wordt bepaald 
door waarden en normen zoals die nu een algemene betekenis hebben gekregen én 
door de betekenisverlening aan die waarden en normen en aan het concrete handelen 
door de handelende persoon of groep. 
Sociale orde is dan mogelijk door de bereidheid tot kritiek, confrontatie, communica-
tie, en cooperatie. 
Het coiiperatiemodel gaat uit van de bereidheid om de algemene, abstracte waarden te 
gebruiken ook al bestaat er onduidelijkheid of onenigheid over hun interpretatie. Het 
wil bevorderen dat alles wat zich aandient kritisch wordt beschouwd, maar het vergt 
ook de bereidheid het eigen oordeel, de eigen keuze of interpretatie onder kritiek te 
stellen. Het streeft naar een ontmoeting van verschillende — wellicht conflicterende —
interpretaties of keuzes van individuen in het bewustzijn dat ieders gelijk betrekkelij k 
is en dat in de confrontatie en de communicatie de werkelijkheid, de waarheid en 
waarden en normen gestalte krijgen. Het coëperatiemodel baseert zich op de bereid-
heid tot samenwerking, die niet onmogelijk wordt gemaakt door het bestaan van 
conflicten, maar die bij elke concrete situatie een andere vorm kan aannemen. Een 
wezenlijk verschil met beide andere modellen is dus dat bij het coi5peratiemodel de 
gewenste toestand er niet een is van harmonie of afwezigheid van conflict, maar van 
conflictvoile samenwerking. Er blijft steeds ruimte voor conflicten, die onvermijdelijk 
zijn als men keuzemogelijkheden wil openhouden. Op grond van de vrijheid van de 
mens is geen blauwdruk van de toekomst mogelijk. 
Pacteren is het gehanteerde middel binnen het harmoniemodel , polariseren binnen het 
conflictmodel. Het middel dat binnen een co.5peratiemodel kan functioneren is com-
municeren. 
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Een wijze van communiceren kán zijn pacteren. Maar ook polariseren kan een wijze 
van communiceren zijn: Het oproepen van een conflictsituatie kan een discussie in het 
leven roepen die moet leiden tot een nieuwe definiëring van een waarde of van de 
werkelijkheid. Bij burgerlijke ongehoorzaamheid treffen we een dergelijke manier 
van communiceren aan. 
Op basis van de menselijke vrijheid zijn conflicten in dit model ingebakken en vormen 
geen ongewenste afwijkingen van een overigens harmonieus patroon. Maar de bereid-
heid tot samenwerking blijft overeind. 
De feitelijke toestand wordt overigens niet (altijd) gekenmerkt door conflictvolle 
samenwerking. Er zal vaak een strijd van belangen zijn tussen mensen of groepen in 
verschillende posities, zonder samenwerking. De belangen en posities zijn dan mede 
bepalend voor hun ideeën en waarden. Van een bereidheid tot kritiek, tot confrontatie 
én communicatie, tot samenwerking is dan vaak geen sprake. Een toestand van 
volledige communicatie en cooperatie is — ook in de toekomst — nooit haalbaar. Maar 
het streven blijft op kritiek, ontmoeting en samenwerking gericht. 

Levensovertuiging en politiek of de pluriformiteit van het HV 
Het lijkt me dat het coCiperatiemodel een functie kan vervullen in de discussie levens- 
overtuiging— politiek, die al geruime tijd binnen het HV woedt. Tot dit denkbeeld kom 
ik als ik constateer dat de genoemde discussie vooral is opgelaaid naar aanleidingvan de 
kernwapenproblematiek. In relatie tot euthanasie. abortus, homosexualiteit, milieu-
verontreiniging, privacy, ontwikkelingssamenwerking heeft zich de discussie levens-
overtuiging — politiek niet voorgedaan. Al deze thema's zijn mijns inziens echter even 
politiek als kernwapens. De moeilijkheid zit hem dan misschien niet in de eerste plaats 
in de relatie levensovertuiging en politiek, maar in de mate waarin een bepaald thema 
een twistpunt is tussen niet-confessionele politieke partijen en sympathisanten ervan in 
het Humanistisch Verbond. 
Het probleem is dan hoe om te gaan met een verschil van opvattingen binnen een 
organisatie. Uit angst voor conflicten en uit de behoefte zich harmonieus met de ander 
te verstaan, lijkt het harmoniemodel toepassing te vinden voor de sociale orde binnen 
het HV. Naar mijn mening verdient ook hier het coiiperatiemodel aanbeveling. 
Er is binnen het HV reeds veel geschreven over de relatie tussen levensovertuiging en 
politiek en ik verwijs hierbij naar de diverse artikelen in Rekenschap. is 
Ik ga uit van de onmogelijkheid levensovertuiging en politiek te scheiden. In elke 
politieke keuze manifesteren zich ook levensovertuigelijke uitgangspunten en deze 
zijn op hun beurt weer richtinggevend voor het politiek handelen. Maar op grond van 
ieders biografische situatie, zijn betekenisverlening of keuze, kan men van mening 
verschillen over het gewenste politiek gedrag, ook al schaart men zich achter dezelfde 
abstracte uitgangspunten of waarden. Als zich in een organisatie een dergelijk conflict 
voordoet, mag men verwachten dat er in een kritische confrontatie gestreefd wordt 
naar de mogelijkheid van een door ieder gedragen politiek handelen. Maar als dat 
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onmogelijk is, dient het handelen niet uit te blijven. Niet-handelen is ook handelen, is 
het bevestigen van de bestaande situatie. 
Men verwerft zijn identiteit in belangrijke mate door zijn keuzes met betrekking tot de 
problemen en obstakels waarmee men geconfronteerd wordt. De mens vertoont een 
betrekkelijk onbepaald levenspatroon. Hij móet vormgeven aan zijn bestaan. Hij kan 
niet anders. Ook al is hij niet absoluut overtuigd van de juistheid van zijn beslissing, hij 
móet een beslissing nemen die hem op dat moment het meest juist lijkt, omdat ook 
niet-beslissen een keuze is. Hij zal wel bereid moeten zijn zijn beslissing en de gevolgen 
daarvan steeds te toetsen en zo nodig andere beslissingen te nemen. 
Voor een organisatie geldt hetzelfde. De wijze waarop een organisatie zich te weer stelt 
tegen maatschappelijke problemen bepaalt mede haar maatschappelijke identiteit. En 
ook als een organisatie géén uitspraak doet over een probleem, vormt dat een bijdrage 
voor haar identiteit, zowel naar binnen als naar buiten. Er is geen ontkomen aan: een 
uitspraak doen of geen uitspraak doen, in beide gevallen manifesteert een organisatie 
zichzelf en in beide gevallen is er sprake van politiek handelen. 
Het doen van een uitspraak betekent niet dat men absoluut overtuigd is van het eigen 
gelijk. Men doet een uitspraak die op dat moment de juiste lijkt te zijn, zonder absolute 
zekerheid te hebben. Ook voor een organisatie als het HV geldt dat ze beslissingen 
móet nemen, ook al scharen niet allen zich achter het standpunt van de meerderheid en 
ook al is er geen garantie voor de absolute zekerheid van dat standpunt. Mij ns inziens 
moet het HV overal waar naar haar mening of die van de meerderheid van haar leden, 
humanistische waarden in het gedrang komen, daarover een standpunt innemen. 
Uiteraard is dat geen kansel-uitspraak, zoals overigens tegenwoordig ook veel uitspra-
ken van de kansel gedaan het eigen individuele geweten niet willen aantasten, maar 
eerder willen prikkelen. 
Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid voor een eigen standpunt. Maar door 
een uitspraak te doen kan het HV pogen humanistische waarden te realiseren, haar 
humanistische identiteit gestalte te geven en anderen perspectief te bieden door haar 
voorbeeldgedrag. 
In een aantal gevallen zal er eensgezindheid heersen in de humanistische gelederen. In 
een aantal andere situaties zal er verschil van mening zijn maar kan het standpunt van 
de minderheid worden ingepast in dat van de meerderheid of zal een compromis 
mogelijk zijn. Echter niet altijd: je bent voor of tegen het nemen van eenzijdige stappen 
tot afschaffing van kernbewapening. 
Bij afwezigheid van eensgezindheid is er een aantal mogelijkheden. Het HV kan afzien 
van het doen van een uitspraak. Gezien het bovenstaande zal het geen verbazing 
wekken dat ik dat onjuist zou vinden. 
Een andere mogelijkheid is, dat de organisatie zoekt naar een formule waar allen mee 
kunnen instemmen. Het gevaar van het blijven zoeken naar een grootste gemene deler 
is natuurlijk dat er zo weinig wordt gezegd, dat de uitspraak evengoed of beter 
achterwege had kunnen blijven. Een derde mogelijkheid is dat het bestuur van de 
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organisatie een uitspraak doet die neerkomt op een opsomming van de binnen de 
organisatie bestaande opvattingen. Een dergelijke uitspraak geeft geen antwoord op 
de vraag naar het standpunt van de organisatie. Bovendien kan de uitspraak niet of 
nauwelijks de funktie van drukmiddel vervullen, van middel om bepaalde politieke 
daden te bevorderen." 

Vierde mogelijkheid 
Ik bepleit een vierde mogelijkheid. Het verdient naar mijn idee aanbeveling dat de 
mening van de meerderheid bepalend is voor de stellingname van het bestuur, uiter-
aard na diepgaande discussie binnen de organisatie. Het HV stelt zich op het standpunt 
dat ze geen uitspraken kan doen waartegen een minderheid principieel bezwaar heeft, 
aangezien het dan niet meer kan voldoen aan het statutaire doel „allen te verenigen die 
met het beginsel instemmen" . 15  Behalve dat dit standpunt onhoudbaar is — immers zou 
het HV zich van een uitspraak laten weerhouden als één willekeurig lid principiële 
bezwaren heeft? — betekent dit dat in een aantal situaties waarin naar het inzicht van 
velen humanistische waarden worden geschonden, standpuntbepaling van het HV 
achterwege blijft. Het HV geeft dan geen gestalte aan zijn humanistische identiteit en 
bestendigt de onrechtsituaties. 
Standpuntbepaling en standpuntbepaling conform de visie van de meerderheid, kun-
nen naar mijn mening dan niet uitblijven. 

Echter het bestuur van een organisatie als het HV en de meerderheid dienen zich 
bewust te zijn van de betrekkelijkheid en tijdelijkheid van hun positie. Steeds opnieuw 
zal gestreefd moeten worden naar toetsing en wellicht herdefiniëring van het stand-
punt. Verwacht mag dan ook worden dat de communicatie met de minderheid gehand-
haafd blijft en de confrontatie van standpunten doorgang vindt. In deze visie zijn 
vertegenwoordigers van de minderheid geen minder goede humanisten. De indruk 
wordt wel eens gewekt dat het doen van uitspraken waartegen een minderheid bezwaar 
heeft, in zou houden dat men medehumanisten met een minderheidsstandpunt op deze 
wijze beziet. «In het coóperatiemodel is daarvan uiteraard geen sprake. In dit model 
wordt uitgegaan van de onvermijdelijkheid van standpuntverschillen en conflict, maar 
ook van de betrekkelijkheid van het eigen gelijk en van respect voor de mening van 
anderen. Het coóperatiemodel benadrukt de onmogelijkheid van onbetwijfelbare 
zekerheden, maar ook de noodzaak keuzes te doen en vorm te geven aan het bestaan. 
Ter bevordering van een voortgaande communicatie is het van belang dat een minder-
heid alle kansen heeft om haar mening kenbaar te maken, en te proberen anderen van 
de juistheid van haar standpunt te overtuigen. Naast de uitspraak van een bestuur, die 
als vertegenwoordiger van de organisatie, een inhoudelijk standpunt móet innemen en 
wel het standpunt van de meerderheid, kan een minderheid — niet het bestuur — haar 
eigen standpunt presenteren. Het verdient, zoals gezegd, naar mijn idee geen aanbeve-
ling dat het bestuur de binnen de organisatie geldende opvattingen opsomt. Een 
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minderheid zal mans, vrouws of mens genoeg zijn zelf zijn of haar standpunt te 
vertolken en te verdedigen. Het bestuur zal wel daarvoor de nodige faciliteiten moeten 
verlenen. 
Dit alles is geen teken van zwakte van een organisatie. Geen enkel bestuur van een 
organisatie zal de mening van álle leden verkondigen, maar altijd die van een meerder-
heid. Maar het standpunt van een meerderheid wordt vaak onaantastbaar en de 
minderheid verdwijnt dan achter de horizon. Hier wordt gepleit voor een actieve 
positie van een minderheid. Echter het respecteren van een minderheid mag niet tot 
inactiviteit van een organisatie leiden. 
Het is naar mijn mening een teken van sterkte en passend in het humanistisch denken 
om als organisatie wél een standpunt in te nemen als humanistische waarden worden 
geschonden — en dan het standpunt van de meerderheid — maar tegelijkertijd te 
erkennen dat dit een momentopname is in een wordingsproces. 
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Godgejleelede bokkesprongen 

Drie Leidse theologen over wetenschap 

Carola J. L. Kloos 

De theologische faculteit draagt welbeschouwd een vreemde naam. Theolo-
gie, godgeleerdheid, is een overblijfsel uit een verleden tijd, vóór de opkomst 
van de 20ste-eeuwse wetenschapsfilosofie. Deze heeft trachten te omschrij-
ven, aan welke voorwaarden het wetenschappelijk onderzoek moet voldoen 
om met recht zo te kunnen heten; een algemeen erkende minimumvoorwaar-
de is wel, dat het object van dit onderzoek door iedere onderzoeker moet 
kunnen worden waargenomen. Dan zitten wij dus meteen met „godgeleerd-
heid" midden in de moeilijkheden. 

De theologische faculteiten van de rijksuniversiteiten zouden dus beter „faculteit van 
godsdienstwetenschap" kunnen heten: God is niet door iedereen waar te nemen, maar 
de godsdienst wel. In feite is godsdienstwetenschap ook precies wat daar beoefend 
wordt. Maar naast zich hebben deze faculteiten een zgn. kerkelijke opleiding, met door 
de kerk benoemde docenten, voor die studenten die het examen voor het predikant-
schap willen afleggen. Daar wordt de „leerstellige godgeleerdheid" (ofwel: dogma-
tiek) voluit beoefend; dat wil zeggen dat er antwoorden worden gezocht op de vraag 
hoe God is. Aan de gangbare definitie van wetenschap beantwoordt dit natuurlijk niet, 
maar waarom zou dat ook moeten? Wetenschap is niet voor ieder het alleen-
zaligmakende. 
Zo denkt prof. dr. H. Berkhof, emeritus-hoogleraar dogmatiek aan de Leidse universi-
teit, er evenwel niet over. Zijn afscheidscollege, getiteld „God voorwerp van weten-
schap?" (Nij kerk 1981) geeft er duidelijk blijk van, dat hij voor de dogmatiek de status 
van erkende wetenschap nastreeft. Ik wil hieronder zijn redenering op de voet volgen 
en van commentaar voorzien. De lezer oordele over de uitslag van deze wedstrijd. 
Dat is in dit geval niet alleen een sportief amusement. Al is wetenschap dan niet voor 
iedereen alleen-zaligmakend, in mijn ogen is het een groot goed, dat verdedigd moet 
worden tegen inbreuken van mystieke aard. Waakzaamheid is vereist, wanneer een 
beroemd en invloedrijk theoloog met dit goed tracht te sjacheren. 
Berkhof s aantasting van het begrip „wetenschap" geeft aanleiding om een tweede 
theoloog in de beschouwing te betrekken. Het is al iets langer geleden dat prof. dr. H. J. 
Adriaanse benoemd werd tot hoogleraar in de godsdienstwijsbegeerte te Leiden. 
Diens inaugurele rede „Het specifiek theologische aan een rijksuniversiteit. De verbor-
genheid der godgeleerdheid" (Leiden 1979) laat dezelfde prae-occupatie zien met het 
begrip „wetenschap", of God er al dan niet het object van kan zijn, kortom: of een 
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godgeleerde aan de universiteit kan meedoen als volwaardig wetenschapper of niet. 
Adriaanse's oplossing is een geheel andere dan die van Berkhof, maar het gemeen-
schappelijke is dat ook Adriaanse, naar mijn mening, het verschijnsel „wetenschap" 
ontoelaatbaar aantast, in zijn geval door het ironisch te benaderen. In het onderstaan-
de zal daarom een tweede gedeelte worden gewijd aan een kritische beschouwing van 
Adriaanse's betoog. 
Kortgeleden heeft Berkhof's opvolger, de dogmaticus prof. dr. A. van de Beek, in 
Leiden zijn intrede gedaan. Uit zijn oratie, die de titel draagt „God kennen — met God 
leven. Een pleidooi voor een bevindelijk-pneumatologische fundering van kerk en 
theologie" (Nijkerk 1982), blijkt dat het niet de toga van de hoogleraar is waarmee hij 
zich heeft bekleed. Het is de predikant die hier tot ons spreekt; wij zouden zijn betoog 
dan ook gevoeglijk buiten beschouwing kunnen laten, ware het niet dat Van de Beek 
zonder scrupules de godgeleerdheid tot wetenschap bombardeert. Veel redenering ligt 
hier niet aan ten grondslag, maar voor zover het wetenschappelijk karakter van de 
godgeleerdheid bij Van de Beek aan de orde komt, zal het hier beneden in deel III 
onder de loep worden genomen. 

I. Berkhof 
De gang van Berkhof s betoog is als volgt (zoveel mogelijk in zijn eigen woorden 
weergegeven): 
1. Wetenschap richt zich op de menselijke ervaring, op dat dus wat in principe algemeen 
toegankelijk en in zijn resultaten algemeen toetsbaar is en algemeen geldig kan 
worden.! (Behalve met détailervaringen houdt men zich aan de universiteit bezig met 
„totaliteits"- of „bron"ervaringen, zoals causaliteit, leven, etc.). 
2. Daarom is het de vraag, of God voorwerp van wetenschap kan zijn; God heet immers 
alleen door openbaring kenbaar. Die openbaring heet heel persoonlijk .2  
3. In strijd echter met wat men vroeger dacht, n.l. dat openbaring en ervaring elkaar 
uitsluiten, moet openbaring een ervaring worden genoemd; het woord „God" drukt 
een omvattende bronervaring uit. 
Ergo: God kan voorwerp van wetenschap zijn. 
Ik kan het niet anders zien of in deze redenering zit een denkfout: 
Eerst stelt Berkhof (ten onrechte!) „ervaring" gelijk met dat wat algemeen toeganke-
lijk is (ten onrechte, omdat ik ook dingen kan ervaren die niet door anderen kunnen 
worden waargenomen, eenvoudigweg omdat ze er niet zijn; bijv. een geheimzinnige 
presentie in een ruïne, of een ijzige koude bij de binnenkomst van degene die mij 
versmaad heeft). Aldus kan het object van wetenschappelijk onderzoek „ervaring" 
worden genoemd; dit object bestaat immers uit dat wat algemeen toegankelijk is. 
Daarna wordt opgemerkt, dat openbaring (iets dat slechts enkelen ten deel valt) en 
ervaring elkaar lijken uit te sluiten. Iedereen kan deze gedachte gemakkelijk volgen, 
omdat iedereen nu bij „ervaring" zit te denken aan: dat wat algemeen toegankelijk is. 
Vervolgens wordt betoogd, dat in werkelijkheid openbaring en ervaring elkaar hele- 
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maal niet uitsluiten. Voor de verdediging van deze stelling wordt veel omhaal gemaakt, 
hetgeen ik niet anders kan zien dan als een rookgordijn: zou deze vanzelfsprekendheid 
té kort volgen op de gelijkstelling van het object van wetenschap met „ervaring", dan 
zou het publiek roerig kunnen worden, ziende waar het op uit moest lopen. Het publiek 
wordt dus langs een omweg geleid. Psychologisch is wat Berkhof doet zeer verant-
woord: de omweg houdt in dat datgene waar hij naartoe wil eerst wordt ontkend 
( „ervaring" is datgene wat wij uit onszelf kennen; „openbaring" is iets principieel 
anders, want die komt van God), waarna het publiek de redenering die tot het beoogde 
doel voert (openbaring = ervaring) zèlf mag meedenken. Een conclusie waartoe je zelf 
hebt meegedacht zit er geheid in! Na het opwerpen van de schijntegenstelling (ervaring 
tegenover openbaring) was de redenering die tot de ontknoping moest voeren natuur-
lijk een peuleschil: Berkhof herinnert aan het Oudtestamentische wonder bij de 
Schelfzee , fulmineert tegen de mening dat de Israëlieten deze gebeurtenis interpreteer-
den als een openbaring Gods, en tovert als konijn uit de hoed dat zij hem ervoeren als 
een openbaring. De openbaring is dus een ervaring. Nu, dat haalt je de koekoek: een 
openbaring die niet door iemand ervaren wordt kan toch moeilijk een openbaring 
heten! 
Het publiek, dat aan de hand van Berkhof deze evidentie als het ware zelf heeft 
beredeneerd, wordt nu weer teruggevoerd naar het begin. Wat zeiden wij ook alweer 
dat het object van wetenschap was? Juist. 
De redenering is dus rond: openbaring = ervaring = object van wetenschappelijk 
onderzoek. 
De gedachtenfout zit in het invoeren van het begrip „ervaring", dat op twee manieren 
door elkaar wordt gebruikt: eerst als object van wetenschap (ervaringen die door ieder 
subject gedeeld kunnen worden), vervolgens als aan sommigen voorbehouden, niet 
algemeen inzichtelijke ervaring. Maar het onderscheid tussen deze twee mag juist 
hierom in dit verband niet worden verwaarloosd, omdat daarop de definitie van 
wetenschap berust. Wetenschap is immers een stelsel van afspraken, waarbij geldt dat 
iedere onderzoeker de gegevens van iedere andere onderzoeker moet kunnen waarne-
men en toetsen. Berk hof kan dit wel een „eng-empiristische" wetenschapsopvatting 
noemen, maar ik zou niet weten welke andere je ervoor in de plaats kunt stellen. 
Berk hofs bewijsmethode, die eruit bestaat de privé-ervaringen (openbaring), alleen 
maar omdat het „ervaringen" zijn, te rangschikken onder de algemeen toegankelijke 
ervaring die het object van wetenschappelijk onderzoek is, is hetzelfde als de beruchte 
„redenering": een koe is een dier, dus elk dier is een koe.3  
Aan het eind somt Berkhof een aantal mogelijke bezwaren op tegen zijn stelling, dat 
God voorwerp van wetenschap kan zijn, om deze stuk voor stuk te weerleggen. Ik zal 
hiervan de drie belangrijkste noemen, en steeds met een „WvdW" (weerlegging van de 
weerlegging) aangeven waarom ik Berkhof s weerlegging niet geslaagd vind. 
1. Wie zijn kennis van God baseert op de bijbel, heeft zijn gegevens uit de tweede hand: 
hij heeft de verhaalde openbaringen niet zelf meegemaakt, en neemt dus iets aan op 
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gezag. Maar dat kan in de wetenschap nu juist nooit! Berkhof's weerlegging: Ook in de 
wetenschap gaat men af op gezag; men vertrouwt het oncontroleerbare op grond van 
wat men controleren kan. De studie voor het kandidaatsexamen berust grotendeels op 
gezag. 
WvdW: In de wetenschap is per definitie niets oncontroleerbaar. Dat wil niet zeggen 
dat men al het werk van de andere onderzoekers op zijn terrein gaat controleren, maar 
men kin dat doen als men wil; als men het nalaat is dat uit praktische overwegingen. De 
keuze tussen wat men wel en niet controleert berust op oordeelsvermogen, verkregen 
door ervaring. Natuurlijk is de student hier voor het kandidaats nog niet aan toe: hij is 
dan nog niet wetenschappelijk geschoold. 
2. Of er aan de geloofservaringen iets objectiefs beantwoordt laat zich niet proefon-
dervindelijk uitmaken; men kan dus van bijv. Jesaja het godsbegrip bestuderen, maar 
niet de god waarop dat begrip zich richt. 
Berkhofs weerlegging: Men doet dan geen recht aan Jesaja; men abstraheert hem van 
iets dat voor hemzelf wezenlijk is. WvdW: Volgens deze redenering kan men ook geen 
Eskimo-godsdienst bestuderen zonder de godin der zeehonden als een bestaande 
realiteit te beschouwen! 
3. Godsuitspraken kunnen geen object van wetenschap zijn, omdat ze niet algemeen 
mededeelbaar, niet algemeen aanvaard en niet algemeen geldig zijn. 
Berkhofs weerlegging: a) De Christelijke godservaring is algemeen mededeelbaar: zij 
heeft bewezen in alle culturen, rassen en klassen te kunnen wortelen. b) Dat zij niet 
algemeen aanvaard is, heeft zij gemeen met veel van wat wij wetenschappelijk noe-
men, zoals ons Westeuropese recht, onze geneeswijze, sommige van onze methodes en 
onze uitgangspunten. c) Iets dat niet algemeen aanvaard is kan toch wel algemeen 
geldig zijn. 
WvdW: a) Wanneer de verdediging van een theorie het moet hebben van formulerin-
gen, die even scherp omlijnd zijn als een pluk watten, pleit dat niet voor de theorie. De 
lezer heeft gezien dat de vage term „ervaring" essentieel is voor Berkhof's betoog, daar 
„het ervarene" verschijnselen omvat van een laboratoriumproef tot God. Nu wordt de 
term nog verder door Berkhof uitgebuit; „Godservaring" is immers: het ervaren van 
God. Natuurlijk is dit algemeen mededeelbaar: wat let iemand om van de daken te 
roepen dat hij dit of dat ervaren heeft? Sterker nog: iemands ervaringen (in de zin van: 
het ervaren, de gewaarwordingen) kunnen object van wetenschap zijn, met name van 
de psychologie. Zo ziet men hoe Berkhof de term uitbuit; de godsdienstpsychologie, 
die de menselijke Godservaring, d.w.z. het ervaren van God door de mens, bestudeert, 
is immers een legitieme wetenschap. 
Maar hiermee is totaal niet gezegd dat de God, die ervaren wordt, op wetenschappelij-
ke wijze kan worden bestudeerd. (Hetzelfde geldt voor de daarvoor genoemde „God-
suitspraken": de uitspraken over God kunnen net zo goed object van wetenschap zijn 
als elke andere tekst.) 
Láát Berkhof vervolgens volhouden dat ook God zelf „algemeen mededeelbaar" is — 
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het gaat er, bij de gegevens waar de wetenschap mee kan werken, niet alleen om of zij 
aan iedereen mededeelbaar, maar ook of zij door iedereen waarneembaarzi j n ; dat is niet 
hetzelfde! Algemeen mededeelbaar is de Kerstman ook. Bovendien betekent „ieder-
een" hier: elke willekeurige onderzoeker, nfet: sommige onderzoekers uit elke cul-
tuur, elk ras en elke klasse. 
b) Recht en geneeswijze zijn op zichzelf nog geen wetenschap; dat is slechts de 
bestudering ervan. Nu behoeft, bij de bestudering van wat dan ook, één bepaalde 
methode nog niet het hele terrein te veroveren om toch „wetenschappelijk" te kunnen 
heten, evenmin als één uitgangspunt (denk bijv. aan de niet-Euclidische meetkunde). 
Het toekennen van dit praedicaat berust op een wereldwijd verbreid stelsel van 
afspraken. Wanneer Berkhof God tot voorwerp van wetenschap wil maken, bedoelt 
hij toch vermoedelijk ditzelfde, algemeen aanvaarde stelsel. Er zijn natuurlijk metho-
des die volgens sommigen zijn afgegleden naar de onwetenschappelijkheid, volgens 
anderen volwaardig meetellen; maar dat wil nog niet zeggen dat men, met een beroep 
op deze randverschijnselen, iets dat flagrant in strijd is met de meest essentiële regels 
van het stelsel bij de wetenschap kan inlijven. 
c) Met „geldig" moet bedoeld zijn: objectief „waar" of „bestaand". Inderdaad 
kunnen niet algemeen aanvaarde dingen toch „waar" zijn; zelfs kan 100% van de 
onderzoekers het op een bepaald moment bij het verkeerde eind hebben. Daarom 
moeten bestaande resultaten steeds ter discussie kunnen worden gesteld: all our 
research is subject to the better insight of tomorrow (William James). Ook God zou dus, 
hoewel nu niet algemeen aanvaard, wel degelijk kunnen bestaan. Het wachten is 
slechts op de (wetenschappelijk verantwoorde) argumentatie. 
Ik meen dus niet, dat Berkhof de bezwaren tegen „God als voorwerp van wetenschap" 
heeft ondervangen. 
Aan het slot van zijn rede maakt Berkhof een treffende opmerking: —Het gaat aan de 
universiteit om de waarheidsvraag". Jawel. Maar ik wil hierbij aantekenen, dat men aan 
de universiteit juist moet afleren om te denken dat men „de waarheid" (voorzover die 
op het spoor te komen is) ééns en voor altijd gevonden heeft. Wie dat zou menen (en 
geldt dat niet juist voor „godgeleerden"?) diskwalificeert zich voor het wetenschappe-
lijk onderzoek. 

II. Adriaanse 
„D' ijdelheden hier beneden uitlachen met een lodderoogh" (d.i. een vriendelijk la-
chend oog, volgens mijn schoolbloemlezing) — dat is wat men in de hemel schijnt te 
doen. Hier op aarde wordt dit niet van ironie gespeende glimlachen beoefend door de 
wetenschapsdienaar Adriaanse. Met name de wetenschap valt onder de ijdelheden die 
worden getroffen door zijn lodderoogh. 
Adriaanse gaat er in zijn oratie van uit, dat men zich aan een rijksuniversiteit dient te 
stellen onder het „regime" van de daar geldende traditie van wetenschapsbeoefening. 
Hij noemt dit, dubbel-op, „openbare" wetenschap: methodes en resultaten moeten 
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onderworpen zijn aan de kritiek van willekeurig welke beoordelaar. Nu vraagt 
Adriaanse zich af, of de theologie als „wetenschap van God" tot de „openbare 
wetenschap" kan worden gerekend. Pogingen om dit te verdedigen (o.a. die van W. 
Pannenberg, Wissenschaftstheorie und Theologie, Frankfurt 1973) acht Adriaanse 
echter niet geslaagd, hetgeen hem doet concluderen, dat „theologie als (radicaal 
openbare) wetenschap van God in het geheel niet mogelijk is". Daarom moet de 
theologie aan de rijksuniversiteit (d.w.z. de studie voor de universitaire examens — wat 
iets anders is dan het bovengenoemde kerkelijke examen) volgens Adriaanse beperkt 
blijven tot de status van godsdienstwetenschap. 
Dit „régime" bevredigt Adriaanse echter toch niet geheel, zo blij kt aan het slot van zijn 
rede. Hij zoekt en vindt daarom voor hen die „godgeleerde zoeken te worden" enige 
speelruimte, een mogelijkheid om aan het wetenschappelijk régime , onder welks tucht 
men leeft, toch te ontsnappen. 
(Het is overigens opmerkelijk, wat Adriaanse weet te maken van de tucht, die het 
volgen van de wetenschappelijke spelregels nu eenmaal oplegt: hij noemt dit: „tucht 
m.b.t. het geheime", „oefening in het bewaren van stilzwijgen m. b. t. datgene waarover 
niet zomaar overal en zeker niet in de respectloze openbaarheid van wetenschappelijk 
onderzoek, gesproken kan worden". Men ziet, uit het woord „respectloos" blijkt al 
geen overgrote sympathie voor de wetenschap!) 
De speelruimte die de gelovige heeft bestaat in het volgende: 1. Hij kan de godsdienst-
wetenschap gebruiken als understatement: „Ten aanzien van de handhaving der 
wetenschappelijke methode zal er op hem niets aan te merken zijn, alleen voor de goede 
verstaander is het duidelijk, dat hij wat anders zegt dan hij bedoelt". 
2. Zijn wetenschap kan object van zijn ironie zijn: „Dat is een wat agressiever vorm, 
maar ook zij blijft binnen de toegestane speelruimte"; „het kan gebeuren, dat door de 
gratie van zijn ironie hetzelfde niet meer hetzelfde is, maar iets anders". 
Het verontrustende is, dat Adriaanse deze visie naar voren bracht bij een officiële 
academische plechtigheid; dit wijst erop, dat het om méér gaat dan een louter persoon-
lijke visie, die buiten zijn werk als hoogleraar om gaat. Deze aap kwam dan ook uit de 
mouw bij een discussie achteraf: weliswaar, aldus Adriaanse, kan het gebruik van de 
speelruimte niet worden geïnstitutionaliseerd, maar hij acht het wèl „het ideaal". 
Wanneer een door de staat benoemde hoogleraar aldus propaganda maakt voor een 
„agressieve" benadering van de wetenschap, mag de wetenschapsbeoefenaar zich wel 
verontrust voelen, temeer daar de docent Adriaanse achteraf ook nog opmerkte, dat 
zijn visie veranderingen met zich meebracht voor de traditionele wetenschapsbeoefe-
ning. In de gewone wetenschap, aldus Adriaanse, bestudeert men slechts afzonderlijke 
stukjes van de werkelijkheid, maar in feite is de werkelijkheid één geheel. M.a.w.: 
Adriaanse's speelruimtelijke ordening weet alle stukjes onder te brengen „in één 
groots verband" — daarmee tot afwijkende resultaten komend van wat in de weten-
schap gebruikelijk is. 
Aan het hoofd van het grootse verband staat ongetwijfeld, naar Adriaanse's opvatting, 
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God, op wie al het bestaande betrokken is. Vandaar de kritiek op de aan de rijksuniver-
siteit gebruikelijke wetenschapsbeoefening, die de werkelijkheid nooit adequaat kan 
beschrijven omdat zij dit allesbepalende feit niet ziet en niet kán zien. 
Zo smokkelt Adriaanse langs een achterdeur de dogmatiek (een vak van de kerkelijke 
opleiding) binnen in het godsdienstwetenschappelijke staatsonderwijs; de dogmatiek 
immers beschouwt de gehele werkelijkheid in het licht van God. Adriaanse ziet wel, dat 
dit vak niet past in wat hij noemt „onze wetenschapstraditie", maar hij omzeilt dit 
probleem door de dogmatiek, die als apart vak keurig door hem wordt buitengesloten, 
verstolen binnen te halen in elke tak van godsdienstwetenschap: elk universitair vak 
moet zich uiteindelijk richten op God. Het behoeft geen betoog, dat het hier tot uiting 
komende geestelijke klimaat een bedreiging is voor de vrije ontplooiing van de 
godsdienstwetenschappelijke studie, die niet beïnvloed zou mogen worden door welk 
geloof dan ook — zoals geen enkele tak van wetenschap beïnvloed mag worden door 
enige ideologie. (Dit wil natuurlijk niet zeggen, dat de onderzoeker geen geloof mag 
hebben naast, dus los van, zijn wetenschapsbeoefening.) 

III. Apotheose 
Met Berkhof s opvolger lijkt nu het tijdperk aangebroken, waarin de theologische 
faculteit van de Leidse universiteit definitief het Godsrijk zal binnengaan. Van de 
Beek's inaugurele rede pleit ervoor, dat alle docenten aan de theologische faculteit 
voortaan door de kerk worden benoemd; dit betekent dus de opheffing van het stelsel, 
waarbij naast de universitaire studie een kerkelijke opleiding, met door de kerk 
benoemde docenten, bestaat .4  Slechts de gelovige, aldus Van de Beek, kan theologisch 
wetenschappelijk onderzoeker zijn. Hoe het dan moet met ongelovige studenten, die 
een universitaire opleiding in de godsdienstwetenschap willen volgen, vermeldt het 
verhaal niet. De Leidse universiteit kan dankbaar zijn voor deze vestiging van een 
seminarie binnen haar poorten, waaraan zij op Van de Beek's uitnodiging gastvrijheid 
mag verlenen. 
„Divi Claudii Apocolocyntosis", de Verpompoening van de goddelijke Claudius, 
noemde Seneca zijn satire op deze keizer, met een kennelijke woordspeling op de 
apotheosis, de vergoddelijking, die de keizer na zijn dood ten deel viel. Men bedenke, 
schrijft het commentaar, dat het woord pompoen gebruikt werd om een leeghoofd of 
een domkop aan te duiden. Wij zullen nu nagaan op welke wetenschapstheoretische 
grondslagen de apocolocyntosis van de theologische faculteit berust. 
Bij alle theologische vakken, aldus Van de Beek, gaat het om de kennis van God. 
Kennis van God is slechts mogelijk in een relatie tussen hem en ons: slechts de mens, die 
overmand is door de goddelijke Geest, kan wetenschappelijk meepraten over God. 
Het theologisch onderzoek bestaat uit de levende omgang met God; onze totale 
persoon is in dit onderzoek betrokken: denken, handelen en gevoelens. Wij kunnen 
God niet objectiveren; daarom is theologie méér dan een rationele bezigheid — Van de 
Beek heeft natuurlijk gelijk. Theologie is bestudering van God; het is dan ook een 



154 

onding dat deze naam niet vervangen is door „godsdienstwetenschap". Nu dat niet is 
gebeurd, kan Van de Beek daár gebruik van maken en de faculteit houden aan haar 
naam. Daar vloeit het benoemen van louter gèlovigen dan logisch uit voort: uiteraard 
zijn zfj het slechts die kennis van God hebben. Ik zou alleen willen bepleiten, dat niet de 
lading wordt aangepast aan de vlag, maar de vlag aan de lading. 
Er rest ons evenwel een belangrijk punt, n.l. de door Van de Beek gehuldigde opvatting 
van wetenschap. Hij noemt immers de omgang met, en het spreken over God in de 
theologische opleiding met nadruk „wetenschappelij k" — reden waarom hij dan ook de 
verpompoening van een stukje universiteit durft voor te stellen. 
In tegenstelling tot Adriaanse, die uitgaat van de openbaarheid van de wetenschap, zo 
verklaart Van de Beek, gaat hijzelf uit van de eigen geaardheid van het object van de 
wetenschap. De theologie moet zich geen wetenschapsbegrip laten opdringen, dat niet 
bij haar eigen aard past en waardoor zij bij voorbaat monddood wordt gemaakt. 
(Terzijdewil ik opmerken, dat niemand aan de theologie een wetenschapsbegrip tracht 
op te dringen. De poging om het praedicaat „wetenschappelij k" te bemachtigen gaat 
geheel van de theologie zèlf uit.) 
Wij zien hier dus een verschil met Berkhof, die tracht te beredeneren waarom het 
onderzoek naar God tot de (gangbare) wetenschap behoort. Van de Beek tracht niets 
te beredeneren; dat de „eigen geaardheid" van het object van zijn onderzoek met zich 
meebrengt, dat er van algemene waarneembaarheid en van de mogelijkheid tot 
verificatie of falsificatie geen sprake is, deert hem blijkbaar niet. De godskennis komt 
niet tot stand op grond van onze ervaringen, aldus Van de Beek, maar door de Heilige 
Geest. In de plaats van een bewijs treedt „het gezag van God zelf". 
Wij hebben hier het gebied van de wetenschap ver achter ons gelaten. Het doet dan 
ietwat spookachtig aan, om te zien hoe Van de Beek alsnog een gooi doet naar de status 
van wetenschappelijk onderzoeker, en wel door te wijzen op de „voorlopigheid" van 
de resultaten van het onderzoek naar God. Hij treft hiermee inderdaad een kernpunt 
van het onderscheid tussen wetenschap en geloof. Het geloof immers kan zich geen 
„voorlopigheid" permitteren, maar is „de zekerheid der dingen die men hoopt en het 
bewijs der dingen die men niet ziet"; in de wetenschap daarentegen is de voorlopigheid 
van de resultaten iets dat men altijd in gedachten moet houden, zoals Van de Beek 
terecht opmerkt. De kerk, aldus Van de Beek, is een zoekende kerk en daarom bij 
uitstek een wetenschappelijke kerk, waar altijd weer alles ter discussie kan worden 
gesteld. Als klapstuk voert Van de Beek dan de uitspraak aan van Karl Popper: de 
weerlegbaarheid is essentieel voor wetenschappelijk spreken. 
Welnu, ik acht het een sterk staaltje van durf, om de uitspraak van een kritisch 
wetenschapsmethodoloog als Popper te annexeren voor een doel, dat lijnrecht tegen 
Popper bedoelingen ingaat: het verdedigen van de wetenschappelijkheid van de 
kerk. Ik wil best geloven dat sommige dingen in de kerk ter discussie kunnen worden 
gesteld, maar „alles"? Laat de kerk zichzelf dan maar opheffen. Afgezien van de 
feitelijke onjuistheid van Van de Beek's „voorlopigheidsclaim" is er ook een inwendi- 
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ge tegenspraak in zijn betoog. Hoe valt de eis, die Popper aan de wetenschap stelt, te 
rijmen met „het gezag van God" als bewijs van de juistheid van de geloofsovertuiging? 
Wordt dit gezag geacht te dulden dat het weerlegd wordt? En worden academici geacht 
deze kronkels in het betoog te kunnen volgen? Van de Beek'q betoogtrant doet de 
Leidse academie oneer aan. 
Aan het slot spreekt Van de Beek als zijn mening uit, dat het „van groot wetenschappe-
lijk inzicht zou getuigen" als de regering zijn idee (benoemingdoor de kerk van de thans 
door de staat benoemde theologische docenten) zou verwezenlijken. Hiermee toont 
Van de Beek qua mentaliteit te zijn wat hij in organisatorisch opzicht is: een vreemde-
ling en bijwoner bij de universiteit, waarvan het devies luidt: praesidium libertatis. De 
wetenschappelijke vrijheid, die deze universiteit verdedigt, weerstreeft het gezag van 
God, bijbel en kerk. 

Drie theologen, drie verschillende benaderingswijzen, maar met hetzelfde doel. De 
eerste herdefinieert het onderzoeksterrein van de wetenschap zodanig, dat God ertoe 
kan behoren. De tweede houdt de definitie van wetenschap staande, maar vindt een 
steelse weg om zich niet aan de spelregels te houden. De derde bekommert zich er niet 
om, dat hij geen gangbare wetenschap beoefent, maar poneert domweg dat zijn' 
bezigheid óók „wetenschap" moet heten. Alle drie beogen zij hetzelfde: het weten-
schappelijk bedrijf, ten bate van hun geloof, te ondergraven. Het is toch al moeilijk 
genoeg om de wetenschapsbeoefening te zuiveren van irrationele uitgangspunten, en 
dit zal misschien nooit helemaal lukken, maar het moet in ieder geval met kracht 
worden nagestreefd. Wat de hoogleraren Berkhof, Adriaanse en Van de Beek najagen 
is het omgekeerde. Leidse godgeleerden maken rare bokkesprongen. 

Noten 
I. Het woordgebruik heeft enige toelichting nodig: Ervaring = datgene wat men ervaart: de 

„algemene toegankelijkheid" van het ervarene betekent dat alle onderzoekers het moeten 
kunnen ervaren; „in zijn resultaten algemeen toetsbaar" kan natuurlijk niet slaan op „de 
resultaten van het ervarene" (wat dat dan ook zijn moge!), en moet dus betekenen dat de 
resultaten van het onderzoek naar het ervarene algemeen toetsbaar zijn (dit onderzoeksresul-
taat kan bijv. bestaan in een precieze beschrijving ervan); „algemeen geldig" moet eveneens 
betrekking hebben op een onderzoeksresultaat, dus bijv. een beschrijving van het ervarene, 
waar iedereen de juistheid van erkent. 

2. D.w.z.: God heeft zich slechts aan bepaalde personen openbaar gemaakt. 
3. Deze vergelijking gaat exact op als men voor „koe" leest: het object van wetenschappelijk 

onderzoek, voor „dier": ervaring. 
4. Zie over de kwestie van de duplex ordo: Honderd jaar „uit Egypte ...". Leidse opstellen over de 

scheiding tussen kerk en staat aan de openbare theologische faculteit, bijeengebracht door P. A. 
H. de Boer en P. Sj. van Koningsveld, Leiden (E. J. Brill) 1979. 



Non orare sed :aborare 

Of: het Godsbesef in staatsreemie ijk 
verband* 

Inleiding 
Nederland wordt wel een land van dominees en pastoors genoemd. Hoewel zo'n 
kenschets al weer achterhaald lijkt, geeft deze terecht aan dat religie en kerk een 
belangrijke plaats in de geschiedenis van ons land ingenomen hebben. 
Kerk en staat zijn vanaf de vroege Middeleeuwen sterk met elkaar verbonden 
geweest, en hoewel christenen uit Romeinen 13 konden afleiden dat alle gezag 
van God kwam, hebben geestelijke en wereldlijke autoriteiten elkaars heer-
schappij dikwijls bestreden. 1  De tendens was overigens merkbaar dat de invloed 
van de staat op de kerk groter werd dan omgekeerd: er was eerder sprake van een 
staatskerk, dat wil zeggen „die vorm van samenwerking, waarin de Kerk zich 
tot een werktuig der staatsbelangen laat maken, in ruil voormachten voordeel", 
dan een kerkstaat, ...waarin de Kerk zich met geweld aan de mensen en 
verhoudingen oplegt en de overheid als haar werktuig hanteert". 2  0 verheidsor-
ganen benoemden geestelijke gezagsdragers, deden leerstellige uitspraken, cen-
sureerden theologische boeken, enzovoort. Daar stond tegenover dat op voor-
spraak van de kerk ketters werden vervolgd door de overheid, burgers verplicht 
werden zich bij een kerkgenootschap in te laten schrijven, alleen kerkelijke 
huwelijken werden toegestaan, er financiële steun gegeven werd bij de bouw van 
kerken of in de vorm van tractementen aan geestelijken. 
Toen na de Franse revolutie zich een cultureel secularisatieproces verder ont-
wikkelde verminderde ook de stevige band tussen kerk en staat: privileges voor 
de kerkgenootschappen verdwenen allengs, en de invloed van de overheid op de 
kerkelijke instituten begon te tanen. Bovendien werd de vrijheid van godsdienst 
in meerdere grondwetten erkend. Het motto „een vrije kerk in een vrije staat" 
deed opgeld. En in socialistische kring de leuze „godsdienst is een privézaak". 
Clericalisme kon op steeds meer verzet rekenen. Zo betoogde ten onzent in de 
vorige eeuw minister Van der Brugghen dat de staat niet een positieve bijdrage 

* Dit artikel is eerder verschenen in Ars Aequi, juli/augustus 1981, p. 319-327 

1. B. J. de Clercq nuanceert dit als volgt: „...er bestond niet enkel het theoretische probleem 
van de verhouding tussen politiek en godsdienst, maar daarnaast en daaronder het steeds zich 
herhalend historisch conflict tussen de personen en machten waarin beide zich telkens 
incarneerden. Het probleem en het conflict conditioneren elkaar...", in: Godsdienst en 
ideologie in de politiek, Tielt/Den Haag, 1966, p. 18. 

2. Termen overgenomen uit: Generale Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk, Herder-
lijk schrijven over „Christenzijn in de Nederlandse samenleving", 's-Graven hage , 1955, p. 17. 
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voor geloofsverkondiging zou mogen leveren, maar een negatieve, dat wil 
zeggen dat de overheid de kerk in haar functioneren geen strobreed in de weg 
mocht leggen. De staat kon geen christelijke staat zijn, maar behoorde een 
neutraal karakter te hebben.3  
Zo voltrok zich de scheiding tussen kerk en staat.4  Toch lijkt de conclusie niet 
gewettigd dat deze scheiding volstrekt is. Enkele archaïsch-religieuze elementen 
blijken nog aanwezig in ons staatsbestel, zij het dat deze niet geheel substantieel 
van karakter zijn, maar eerder op een ritueel duiden. Ik acht dit nochtans 
belangrijk genoeg om er aandacht aan te schenken, omdat de verhouding 
kerk-staat doorwerkt in de vraag naar het wezen van de overheid en het functio-
neren van onze democratie, en omdat de vrijheid van godsdienst en geweten in 
het geding is. 
In dit artikel zal nader ingegaan worden op enkele van deze religieuze restanten. 

Verzuiling en paternalisme 
De opponent van Van der Brugghen, Groen van Prinsterer, bleef eind vorige eeuw 
vasthouden aan de vereniging van kerk en staat als het ware beginsel, en stelde: „De 
staat is niet aan de kerk, maar, met de kerk, aan de geboden Gods ondergeschikt".5  Hij 
wilde een restauratie van de verhouding staat-kerk. Toch gebeurde dit niet, ook al bleef 
de invloed van de kerk zeker aanwezig, mede doordat na de „oplossing" van de 
problemen rond uitbreiding van het kiesrecht en staatssubsidiëring van het bijzonder 
onderwijs, er een sterke verzuiling in Nederland ontstond, welke het de geestelijke 
leiders — in katholieke en protestantse zuil — mogelijk maakte om hun gezag te laten 
gelden. Dit in samenwerking met de voormannen van de verzuilde maatschappelijke 
organisaties. 6  Zo kon men een sterke sociale controle in stand houden door verweven-
heid van de kerken met het onderwijs, de gezondheids- en overige welzijnszorg, de 
media, politieke partijen, het verenigingsleven, stands- en vakbondsorganisaties, 
enzovoort. Men kreeg zodoende enkele, relatief sterk gesloten, blokken van bevol-
kingsgroepen, waarbinnen religieuze normen makkelijk te handhaven waren. En via 
een omweg, namelijk via de zuilorganisaties, werden instellingen en activiteiten 
gesubsidieerd door de overheid, die in de praktijk gestuurd en gecontroleerd werden 
door kerkelijke autoriteiten. 

3. Zijn ideeën zijn neergelegd in: J. J. L. van der Brugghen, Christendom en Staatkunde. deel I 
en II, 1886 en 1889. 

4. Zie hierover o.a. I. A. Diepenhorst, De verhouding tusschen kerk en staat in Nederland, 
Utrecht, z.j. (1946), en L. Kalsbeek, Theologische en wijsgerige achtergronden van de verhou-
ding kerk, staat en school in Nederland, Kampen, 1976. 

5. G. Groen van Prinsterer, Handboek van de geschiedenis van het vaderland, Amsterdam, 
1876, par. 837. 

6. Zie A. Lijphart, Verzuiling, pacificatie en kentering in de Nederlandse politiek, Amsterdam, 
1976. 
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Weliswaar kende Nederland dus na 1796 een zich steeds terughoudender opstellende 
overheid met betrekking tot kerkelijke zaken, de kerk was haar greep op de samenle-
ving, met overheidssteun, nog lang niet kwijt. 
Behalve subsidiëring moest de overheid volgens de kerkelijke leiders en confessionele 
politici de voorwaarden scheppen, waardoor het christelijk leven in den lande onge-
stoord kon blijven verlopen. 
Zo kwamen er in 1911 vergaande strafbepalingen op het gebied van zedelijk (sexueel) 
gedrag. Afgedwongen door het confessionele kabinet Heemskerk, waarin de „moral 
crusader" Regout een grote rol speelde. Het had onder andere betrekking op porno, 
middelen voor geboortebeperking, homosexueel gedrag, abortus en ontucht.' Ook op 
andere gebieden zagen we dat de „christelijke" wetgever religieuze normen oplegde 
aan de burgers, ook de niet-gelovigen, zoals gebeurde bij de preventieve filmkeuring, 
overspel, echtscheidingsrecht, kunstmatige inseminatie, zondagswetgeving, lijkbe-
zorging en de sociale wetgeving met betrekking tot natuurlijke kinderen. Dit zeden-
meestertje spelen, dit moreel dirigisme, was, toen de verzuiling nog verankerd was in 
onze samenleving en dus deconfessionalisering en ontkerkelijking nog niet hadden 
ingezet, een geaccepteerde zaak voor velen. Zeker voor degenen die hierover moesten 
beslissen. Totdat enkele jaren geleden het, reeds in 1859 door John Stuart Mill 
ontwikkelde, inzicht doorbrak, dat de overheid alleen dan in de vrijheid van burgers 
mocht ingrijpen, wanneer het gedrag van de burger schadelijk was voor derden. Zo 
zondermeer mochten morele waarden niet door de staat afgedwongen worden, omdat 
men dan in de privé-sfeer van de onderdanen kwam.8  Ook in ons land kwam het 
paternalisme onder vuur, niet alleen in kringen van voortrekkersbewegingen, zoals de 
NVSH,9  maar ook bij juristen 1° en confessionelen." Deze veranderde opvattingen 
klinken dan ook door in de wetsvoorstellen van minister De Ruiter met betrekking tot 

7. Men leze over de culturele en politieke achtergronden hiervan: G. Th. Kempe, Uitvoerder of 
kruisvaarder, in C. Kelk e.a., Recht, macht en manipulatie, Utrecht/Antwerpen, 1976, p. 
47-66. 

8. J. S. Mill, On liberty, in Collected Works , deel XVIII, Toronto, 1977. Bekend is ook het 
,,enforcement of morals"-debat tussen Devlin en Hart: P. Devlin, The enforcement of morals, 
London, 1965; H. L. A. Hart, Law, liberty and morality, Stanford, 1962; R. Dworkin, Taking 
rights seriously, Cambridge, 1977, p. 240-258; R. W. Wasserstrom e.a., Morality and the law, 
Belmont, 1971. 

9. Zie J. van Ussel, De staat een betere zedenmeester, Sextant, november 1969, p. 6-9, 29. 
10. Zie J. A. Koops e.a., Delicten betreffende de seksualiteit, Deventer, 1968; J. A. Ankum e.a., 

Strafrecht en sexualiteit, 's-Gravenhage, 1970; A. A. M. van Agt, De functie van de wetgever 
met betrekking tot het normbesef, in Thijmgenootschap, Recht en normbesef, Deventer, 1968, 
p. 3-21; P. J. P. Tak, Leven en laten leven, Zwolle, 1978. 

11. Zoals de commissie Borghart m.b.t. contraceptiva, en de commissie Stoffels m.b.t. het 
echtscheidingsrecht, zie Van Agt, t. a.p. p. 9 en 11. Verder de publikaties van de Protestantse 
Stichting voor Verantwoorde Gezinsvorming. 
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de herziening van de zedelijkheidswetgeving. '2  Toch is niet iedereen van christen-
democratische huize hier gelukkig mee. Het CDA-kamerlid Mateman bijvoorbeeld 
merkte over bovengenoemde voorst tillen op: „De vraag of een norm juist is ja dan nee 
wordt niet bepaald door de vraag :door hoeveel mensen die gedeeld wordt. Het 
Godsgebod geldt universeel voor iedereen ..."13  De overgevoeligheid van confessio-
nele politici op het gebied van „zondige" praktijken van stervelingen-ook nu nog-zal 
dan ook wel te maken hebben met het dilemma waarin zij verkeren: Gods woord, waar 
men zich tot exclusief op baseert, kan men nauwelijks (noch eenduidig) vertalen in 
concrete politieke vraagstukken, dan schijnbaar alleen op het terrein van de zeden, de 
christelijke normen en gewoonten, en andere zaken waaromtrent men duidelijke 
bijbelse of kerkelijke aan-ijzingen meent te hebben. 

Christelijke rituelen in staatsverband 
Hiertoe behoren enkele religieuze restanten uit de tijd dat kerk en staat nauw aan 
elkaar gelieerd waren. Dat sommige politici en staatsrechtgeleerden deze collectieve 
rituelen in stand pogen te houden, mag als reactie op ontzuiling en ontkerkelijking 
begrijpelijk overkomen, maar is maatschappelijk onacceptabel." 
Lodder merkt dan ook terecht op: „Bij gebreke van overeenstemming over dergelijke 
maatregelen (namelijk om een samenleving te bereiken „waarop gerechtigheid 
woont", FvV) binnen de confessionele partijen valt blijkbaar opnieuw de nadruk op de 
geloofsartikelen... als een nakomend stukje ethisch (?) reveil... waarmee nu de 
politieke herders hun kudde nog wat pogen te behouden".15  Over welke „politieke 
fetisjismen" gaat het hier? We zullen achtereenvolgens behandelen de aanhef „(Ko-
ningin) bij de gratie Gods", het muntrandschrift „God zij met ons", het „in Godes 
heilige bescherming" bevelen en de bede aan het slot van de troonrede. Daarna zullen 
we bezien of op lager overheidsniveau dergelijke restanten ook nog aanwezig zijn, enof 
daar religieuze normen met overheidssancties gehandhaafd worden. 

Bij de gratie Gods 
De term „bij de gratie Gods Koning(in) der Nederlanden" komt voor in het opschrift 
van wetten, algemene maatregelen van bestuur en andere koninklijke besluiten. 
In deze spreuk hebben velen in het verleden de huns inziens innige band God-
Nederland-Oranje verwoord gezien: Nederland als christelijke natie, met aan het 
hoofd een door God geroepen vorst. Oud merkt hierover reeds op „dat nién de 
opdracht der soevereiniteit aan Willem I niet anders mag zien als 'n feitelijk gebeuren. 
Of men daarin Gods wil ziet uitgedrukt is een vraag van godsdienstig geloof, van 

12. Bijlagen T.K. 1979-1980, 15 836, MvT, no. 3, p. 6. 
13. In het EO-radioprogramma Tijdsein, 30-11-1979. 
14. Zie over het collectief ritueel als middel ter sociale controle: J. A. A. van Doorn en C. J. 

Lammers, Moderne sociologie, Utrecht/Antwerpen, 1972, p. 236-245. 
15. B. Lodder, Het geloof als artikel, Lokaal Bestuur, december 1979, p. 1. 
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persoonlijke overtuiging, die voor de juridische kant der zaak van geen betekenis is. th 
Veegens17  onderstreept dit betoog en komt na een historische bespiegeling tot de 
conclusie, dat in andere landen weliswaar een traditie van het droit divin bestond —
overigens enkel gebruikt door vorsten om hun eigen legitimiteit bevestigd te krijgen, 
het hield dus geen onderworpenheid aan het bovenaardse in —, maar dat deze traditie 
voor ons land niet gold. 
Hij geeft verder aan dat slechts bij de volgelingen van Groen van Prinsterer de 
voorstelling leeft van ons koningschap „als een door de Voorzienigheid gewilde 
instelling". Tenslotte brengt hij te berde dat „de formule ,bij de gratie Gods' niet 
langer kan dienen als de noemer waaronder een overgrote meerderheid van de 
rechtsgenoten kan worden gebracht. Zij discrimineert subtiel, maar onmiskenbaar, 
tussen de gelovigen enerzijds en de twijfelaars en de ongelovigen anderzijds". 
Van den Brinki8  vult de rechtshistorische beschouwing van Veegens aan met een 
bijbelexegetische, en komt tot het slotoordeel: .... uit de bijbelse gegevens is niet af te 
leiden dat het koningschap als regeringsvorm er is Dei gratia", en „niet kan er aan 
worden voorbijgegaan dat eerder dan de Godsopenbaring het de wil is geweest van het 
Weense congres dat toch het monarchistisch model als Europees uitgangspunt omhels-
de". Hij pleit dan ook voor afschaffing van de bepaling. 
Een dergelijk betoog kon aan het begin van deze eeuw nog rekenen op het verwijt van 
„tendentieuze historische beschouwing", van de kant van Struycken. Deze staats-
rechtgeleerde riep, ondanks theologische bedenkingen, zijn mede-katholieken op een 

16. P. J. Oud, Het constitutioneel recht van het koninkrijk der Nederlanden, deel 1, Zwolle, 1967, 
p. 6. Een variant hierop verscheen rond de troonwisseling in 1980 van de hand van R. 
Vermaas, God, Nederland en Oranje, De Tijd, 25-4-1980, p. 17: „Voorzover een Nederland-
se Koning of Koningin zich kan beschouwen als dit zijnde Bij de gratie Gods is dat in wezen niet 
anders dan dat ik mijzelf kan zien als journalist bij de gratie Gods". 

17. D. J. Veegens, Bij de gratie Gods, Nederlands Juristenblad (NJB), 1977, p. 233-236. 
18. H. van den Brink, Bij de gratie Gods, Tijdschrift voor Openbaar bestuur (TvO), 1980, p. 

547-549. 
19. A. A. H. Strucken, Grondwetsherziening, theorie en praktijk, Arnhem, 1913, p. 4-21. 

Interessant is ook een reactie op de publikatie van Veegens in het NJB, 1977, p. 582 van de 
hand van jonkvrouwe E. de Marees van Swinderen. Deze geeft, naast de door Oud, Veegens 
en van den Brink reeds ontzenuwde argumenten ( „dienend karakter" van de overheid ten 
opzichte van God, en het verbonden zijn met de „verzelfstandiging van het Nederlandse 
volk") een tweetal zeer curieuze, namelijk een welk een dogmatische starheid weergeeft 
(„Het valt niet te ontkennen, dat kerkelijke bindingen in Nederland minder zijn geworden. 
Dit kan geen argument zijn voor het weglaten van de formule, want God blijft Dezelfde") en 
een waarbij een vreemd soort selectieve tolerantie en dito gewetensnood wordt ingevoerd 
( „De tolerantie is inderdaad een kostbaar goed in onze rechtsorde. Juist op grond daarvan zou 
ik willen pleiten voor behoud van de formule. Weglating zou immers een aantal Nederlanders 
in hun diepste geloofsovertuigingen raken en ten sterkste verontrusten, terwijl behoud 
hiervan de overigen vrijwel niet zou raken"). Dit soort argumenten zullen we verderop bij 
andere gelegenheden ook zien opduiken. 
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voorstel om de woorden „bij de gratie Gods" in de Grondwet op te nemen, toch maar te 
steunen, en passant fulminerend tegen J. G. C. Joosting, die het in zijn boekje „Bij de 
gratie Gods" (1912) gedurfd had te betogen dat „onze tegenwoordige koningin niet bij 
de gratie Gods, doch volgens de in 1813/14 gesloten overeenkomst tusschen vorst en 
volk" regeert . '9  Overigens is deze opneming in de Grondwet mislukt. 

Godes heilige bescherming 
Koninklijke Boodschappen aan de Tweede Kamer, ter begeleiding van wetsontwer-
pen, eindigen als volgt: „En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming". 
Fun ke2" geeft aan dat een aanbeveling van eenzelfde strekking reeds in 1594 voor-
kwam. Met hem kunnen we van mening zijn dat, aangezien in de Tweede Kamer vele 
niet-gelovigen zitting hebben, zo'n spreuk afgeschaft dient te worden. Temeer daar de 
Koning(in) vanuit haar constitutionele positie deze Koninklijke Boodschap stuurt, en 
godsvruchtig handelen nu eenmaal niet past bij een Grondwet. Funke maakte overi-
gens nog de volgende kanttekeningen: „Tegen wie moet de Tweede Kamer worden 
beschermd? Waarom wordt Godes heilige bescherming niet voor de Eerste Kamer 
ingeroepen? Deze heeft meer behoefte aan bescherming en wel tegen degenen die haar 
willen opheffen". 

God zij met ons 
Op guldens, rijksdaalders en tienguldenstukken komt het randschrift „God zij met 
ons" voor. Hierover zijn nog niet zo lang geleden kamervragen gesteld door de 
PvdA-leden Roethof, Van Ooijen en Stoffelen.2 ' Zij vroegen of het wellicht aanbeve-
ling verdiende de kwestie van het randschrift, in plaats van bij KB, voortaan bij wet te 
regelen „teneinde na te gaan, of de meerderheid van de gekozen vertegenwoordigers 
van het Nederlandse volk nog prijs stelt op handhaving van de gewoonte, Gods naam 
bij ons constitutioneel bestel te betrekken". Minister Van der Stee antwoordde hierop 
dat „de levensbeschouwelijke verscheidenheid van de Nederlandse bevolking" hem 
geen aanleiding gaf te bevorderen dat het randschrift zou worden verwijderd. Dat het 
kabinet Van Agt zijn maatschappelijk draagvlak breed genoeg vond was al bekend. 
Blijkt het thans ook voldoende representatief te worden geacht? Verder meende de 
minister „dat de regeling van het uiterlijk van de Nederlandse munten niet een 
aanknopingspunt dient te zijn voor een parlementaire discussie over de wenselijkheid 
Gods naam al dan niet bij ons constitutioneel bestel te betrekken". Klaarblijkelijk is 
deze CDA-minister er nog niet helemaal uit of een verwijzing naar metafysische 
begrippen, die slechts (geloofs-)waarde hebben voor een gedeelte van de bevolking, 
bij overheidsvoorzieningen past. 
Overigens is het discutabel of zulk een randschrift zich wel verdraagt met Christus' 

20. A. P. Funke, God en de Tweede Kamer, NJB, 1974, p. 1195-1198. 
21. Aanhangsel Handelingen TK 1979-1980, no. 854. 
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boodschap: „Ze hielden hem een tienling voor. Jezus zeide hun: Wiens beeld en 
randschrift is dit? Ze zeiden: Van den keizer. Hij sprak tot hen: Geef dan den keizer, 
wat den keizer toekomt; en geeft aan God, wat God toekomt" (Matte 22; 19-21). 

De bede in de troonrede 
Tot 1973 eindigden de door de Koningin op prinsjesdag uitgesproken troonredes 
steevast met een beroep op Gods zegen ( „Met de bede om Gods zegen op onze 
gezamenlijke arbeid...": 1968, „Moge Gods zegen op U en Uw werk rusten": 1970) of 
de hoop dat van God veel goeds zou komen ( „Moge God U bij Uw arbeid wijsheid en 
kracht schenken": 1961, „Met de bede, dat God ons allen wijsheid en kracht moge 
schenken bij het verrichten van deze verantwoordelijke arbeid...": 1966). Soms 
gevraagd ten aanzien van het parlement (zie bijvoorbeeld 1961 en 1970), of voor 
parlement en regering samen (onder andere in 1966 en 1968), en zelfs ooit voor 
parlement en volk ( „Met de bede, dat God Uw arbeid en ons volk moge zegenen...": 
1965). 
Het kabinet Den Uyl maakte aan deze traditie een eind door de Koningin van 1973 tot 
en met 1977 de rede te doen besluiten met een eenvoudig „Met het uitspreken van de 
hoop dat wij daartoe de kracht zullen ontvangen...". Deze daad wekte grote beroering 
bij vele gelovigen.22  Dominee Abma (SGP) sprak in de Tweede Kamer van „een 
loslaten van God, waarmee de vader van onze nationale zelfstandigheid een vast 
verbond heeft gesloten".23  De heerJongeling (GPV) vroeg zich af: „Als die bede er nu 
wel in komt, komen dan omgekeerd agnostici en atheïsten in gewetensnood?", en 
verklaarde dat de naam van God en het gebed tot God „door de eeuwen heen een grote 
krachtbron... voor de meeste landen en volken van Europa" was geweest .24  De 
minister-president antwoordde op de kritiek dat in de troonrede de regering tot de 
gekozen vertegenwoordiging van het Nederlandse volk spreekt. „Welnu, in ons volk 
zijn parlement en regering verdeeld wat levensbeschouwing betreft; over bron en 
bestemming van het leven wordt op verschillende wijze gedacht. Het kabinet heeft zich 
in alle ernst afgevraagd: mogen wij God opdringen aan de mensen die hem niet 
erkennen?"25  
Voorwaar een juiste beslissing van een kabinet, dat trouwens in meerderheid bestond 
uit praktizerende christenen. In het voorjaar van 1978 werd een actie op touw gezet, 
geïnitieerd door de Nederlandse Christelijke bond van Oranjeverenigingen en enkele 
hervormde predikanten, om de bede weer in de troonrede te krijgen. Zij waren hiertoe 

22. R. de Winter heeft een eenvoudige verklaring voor deze „rel". Aangezien z. i. de troonrede 
nauwelijks serieus een stuk met beleidsvoornemens genoemd mag worden, moet het een 
andere bedoeling hebben. Hij beargumenteert waarom het bij de troonrede eigenlijk om een 
eredienst gaat. Vandaar die heisa in 1973, want „wat is een eredienst immers zonder bede!" 
Zie zijn Kleine theologie van de troonrede, Recht en kritiek, 1980, p. 231-239. 

23. Handelingen TK 1973-1974, p. 96. 
24. Handelingen TK 1973-1974, p. 203. 
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uitgenodigd door de nieuwe premier Van Agt, die verklaard had dat de herinvoering 
van de bede af zou hangen van support in den lande. Toch kregen de actievoerders hun 
zin niet, maar een troostprijs. Vanaf 1978 besluit de Koningin namelijk met de woorden 
• Moge dat werk worden gedaan in het vertrouwen dat velen u wijsheid toewensen en 
om zegen voor u bidden..." Deze keer een opsteker voor de politici door „velen" uit 
het volk, en niet vanwege het Opperwezen.26  
Dit restje oneigenlijk ritueel in ons staatsrecht mag dus beschouwd worden verdwenen 
te zijn, hetgeen hoopvol is. Terzijde merkt Hofland over dit „bij elkaar geprutst 
compromis dat op een gebed moet lijken" sarcastisch op: „Een staatskerk hebben we 
niet, en daarom wordt God of Maria of Christus of wie ook per turfschip de Ridderzaal 
binnengeloodst". 27  

Op gemeentelijk niveau 
Ook bij de gedecentraliseerde overheidslichamen komen we voorbeelden tegen van 
verstrengeling van religie met staatsrechtelijke procedures, organen en bevoegdhe-
den. Zo luidt de preambule van het Beleidsplan 1980-1984 van de gemeente Vriezen-
veen (een door de confessionele meerderheid van de raad aanvaard program) als volgt: 
„Het gemeentebestuur stelt zich in zijn regeerbeleid op de grondslag van de in de 
Heilige Schrift geopenbaarde ordening Gods". De belastingcenten van de burgers en 
de inzet van de locale politici en ambtenaren worden hier gebruikt voor „de eer van 
God" en de handhaving van „de Christelijke normen en waarden in al zijn doelstellin-
gen". Die ingezetenen, welke zich niet kunnen herkennen in die doelstellingen, of aan 
de eer van God geen boodschap hebben, zullen wel danig vervreemd raken van dit 
gemeentebestuur. 
Er is, ondanks het wegvallen van de filmkeuring voor volwassenen, nog een gemeente 
die bepaalde „onchristelijke" films verbiedt (Rijssen), en een waar men besloot on- of 
anti-christelijke boeken uit de bibliotheek te verwijderen (Genemuiden). 
Hoewel we een nieuwe Zondagswet kennen, blijkt het sporten en dansen op de dag des 

25. Handelingen TK 1973-1974, p. 168. Doelend op eenzelfde antwoord van Den Uyl op een 
persconferentie naar aanleiding van een vraag van de heer Van der Molen over de oorsprong 
van de kracht welke het kabinet hoopte te ontvangen, concludeert de vraagsteller in het 
Hervormd Weekblad van 3-10-1974 dan ook misnoegd, maar volkomen terecht: ,,...dat je bij 
de zinsnede over het ontvangen van kracht net zo goed mag denken aan macro-biotisch 
voedsel als aan de Here God, net zo goed aan yoga als aan Allah. De regering is inderdaad 
neutraal". 

26. Het CDA-bestuur had eerder al voorgesteld „uiterste terughoudendheid" te betrachten 
m.b.t. heropneming van de bede, hoewel men het betreurde dat deze geschrapt was, want 
men achtte het „van grote waarde wanneer in een officieel document als de Troonrede 
waarvan de tekst publiekelijk door het staatshoofd wordt uitgesproken, de afhankelijkheid 
van God de Schepper wordt beleden", zie Algemeen Dagblad, 26-4-1978. 

27. H. J. A. Hofland, God per turfschip, Haagse Post, 23-9-1978. 
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Heren in enkele plaatsen nog fanatiek bestreden te worden door gemeentebesturen 
(Putten, Hardinxveld-Giessendam, Katwijk, Rijssen). 
Maar bovenal zijn er talloze gevallen waar men, door middel van APV-bepalingen, 
poogt „christelijke" waarden en normen te sanctioneren. Allerlei vormen van „on-
welvoeglijk gedrag", althans in de ogen van de locale zedenmeesters, worden verbo-
den op grond van 168 Gemeentewet (hoewel deze verordeningen onverbindend 
verklaard of vernietigd behoren te worden wanneer de eis van openbaar karakter 
overschreden wordt). Deze „keuromanie" strekt zich bij voorbeeld uit tot het verbod 
om met iemand van de andere kunne — tenzij men bloed- of aanverwant of gehuwd met 
elkaar is— in het openbaar te zitten, te liggen of in een stilstaande auto te verblijven. 
Evenals zulke personen in dezelfde kamer nachtverblijf te verschaffen. 
Verder mag men in diverse gemeenten niet langer dan vijf minuten in een openbaar 
urinoir staan, en ook is het strafbaar te vloeken of zich in kleding van de andere sexe te 
hullen. Deze, en andere in het privé-leven van de burger ingrijpende bepalingen 
komen voor in vele gemeenteraadsverordeningen, kwamen zelfs voor in een model-
APV waaraan de meeste gemeenten zich conformeren. 
Zoals we al beschreven hebben, is de laatste jaren forse kritiek losgebarsten over deze 
zedenmeesterij. En ook de locale puriteinse normen werden aangepakt .28  
Van Maarseveen die een pleidooi houdt om de „freedom of expression", neergelegd in 
diverse internationale verdragen, ingang te doen vinden in ons rechtsstelsel, merkt dan 
ook terecht op dat vooral in APV's formules te vinden zijn die een juridische legitimatie 
inhouden voor de oppressie van (cultuurdeviante) zelfexpressie.29  Met anderen heeft 
hij het concept van „cultuurstaat" uitgewerkt, waarbij de menselijke zelfbepaling 
uitgangspunt is, en van de staat een zekere onthouding verwacht wordt, teneinde 
pluriforme, individuele cultuuruitingen mogelijk te maken. Daarnaast zou de over-
heid een stimulerende rol hebben. Hierbij formuleren zij diverse culturele grondrech-
ten, namelijk betrekking hebbend op de mogelijkheid tot culturele zelfnormering, de 
reeds genoemde expressievrijheid en de participatievrijheid .3()  Duidelijk zal zijn dat de 
emancipatie in Nederland nog een lange weg te gaan heeft vooraleer dergelijke 

28. Zie het rapport van de VNG, Gemeentelijk beleid en openbare zedelijkheid, 's-Gravenhage, 
1976 (over prostitutie), p. 22: „Wat zich in beslotenheid afspeelt... is slechts een zaak van de 
betrokkenen en niet van de overheid"; P. G. Moll, Het begrip „openbare zedelijkheid" in de 
gemeentewet en het verdwijnend taboe inzake de sexualiteit, De Nederlandse Gemeente, 1976, 
p. 140-141: „De opmerkelijke eenzijdigheid... puriteins t.a.v. sex, de paternalistische be-
scherming van de burger en de overaccentuering van verboden op sexueel terrein, is onaan-
vaardbaar". De commissie Melai vond t.a.v. pornografie regelende bevoegdheid voor lagere 
organen niet gewenst in verband met de rechtsongelijkheid. Zie het Tweede interimrapport 
van de adviescommissie zedelijkheidswetgeving, 's-Gravenhage, 1973, p. 22. 

29. H. van Maarseveen, Vrijheid van zelfexpressie, NJB, 1980, p. 617-628. 
30. R. J. B. Bergamin, H. Th. J. F. van Maarseveen en H. F. H. Schonk-Swier, De cultuurstaat, 

Deventer, 1976, p. 36-87. 
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juridische rechten volledig geformuleerd en geëffectueerd zijn. 
Tenslotte zullen we een belangrijk verschijnsel bespreken, dat in vele gemeenten en 
provincies nog voorkomt: het ambtsgebed. 

Het ambtsgebed 
Dit gebruik, dat nog in verscheidene publiekrechtelijke colleges voorkomt, is in het 
verleden vaak twistpunt geweest, en ook de laatste jaren weer in de belangstelling 
gekomen .31  
Groen geeft in zijn boek de stand van zaken tot 1956 weer.32  Hierin lezen we dat de 
ministerraad, de Raad van State en het parlement nooit een ambtsgebed gekend 
hebben. Wel aanvaardde de Nationale Vergadering van de Bataafse Republiek in 1796 
een openingsgebed en het Wetgevend Lichaam van het koninkrijk Holland deed in 
1808 hetzelfde. 
Een openings- of sluitingsgebed kennen we thans nog in een viertal provinciale staten 
en vele gemeenteraden ,33  beschreven in het reglement van orde. Het heeft meestal het 
karakter van een prijzen van Gods almacht dan wel het inroepen van Gods hulp bij of 
zegen over de te verrichten, c.q. gedane arbeid. „Zo houdt het uitspreken van het 
ambtsgebed in de vergadering van een vertegenwoordigend college in, dat men zich bij 
de beraadslaging wenst te laten leiden door de geboden Gods en bij het licht daarvan 
zijn besluiten wenst te nemen".34  De voorstanders van het gebed zien het in ieder geval 
als een overheidsgebed, waaraan de staten- en raadsleden hun medewerking moeten 
verlenen. Het niet actief meebidden wordt dan als stuitend ervaren. Kuyper had het 
zelfs in zijn antithese-leer, die niet uitblonk door toleratie, over „oneerbiedige din-
gen" van tegenstanders, als het „sterk doen uitkomen, dat zij niet meebidden... Laat 
dan de vijandschap openbaar worden" en zijn hartekreet was: „Alle creatuur moet 
bidden".35  
In ieder geval komen in vele publicaties van voorstanders van het ambtsgebed argu-
menten naar voren die doortrokken zijn van triomfalisme, onverdraagzaamheid, 
ethnocentrisch en theocratisch denken, en de ontkenning van het gewetensprobleem 

31. Zie ondermeer: J. G. A. Thijs, Ambtsgebed weer ter discussie, Trouw, 18-6-1977; A. J. Kret, 
Het ambtsgebed op zijn retour? enSj. H. Scheenstra, Een nieuw ambtsgebed, Bestuursforum, 
1979, p. 125-131; P. A. van Vugt, Het ambtsgebed uit de raadsvergadering, TvO, 1980, p. 
126-128: A. J. Kret, Kroniek van het ambtsgebed, Bestuursforum, 1980, p. 122-128. 

32. K. Groen, Ambtsgebeden in Nederlandse openbare colleges, Den Haag, z. j. (1958). 
33. De burgemeester van Sassenheim en emeritus-predikant, A. J. Kret hebben de gegevens van 

Groen geactualiseerd. Hieruit blijkt dat thans zo'n 474 van de 815 gemeenten een openingsge-
bed kennen. Daarmee is dit percentage de laatste jaren gezakt tot 58%. Het betreft hier vooral 
plattelandsgemeenten in Noord-Brabant en Limburg en in mindere mate Zuid-Holland en 
Gelderland. Zie Kret, t.a.p. (1980), p. 126. 

34. A. L. de Block, Ten geleide in Groen, t.a.p., p. 5. 
35. A. Kuyper, E Voto Dordraceno, Amsterdam, 1905, p. 343 en 374. 
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waarmee andersdenkenden (niet-gelovigen of gelovigen, voor wie het gebed een 
andere plaats in het leven inneemt) worden opgezadeld. Eerder zijn we soortgelijke 
argumenten al tegengekomen. 
Een „fraai" voorbeeld vindt men in een brief uit 1939 van het bestuur van de stichting 
Brabantia Nostra aan Noordbrabantse gemeenten, waarin ondermeer wordt gesteld: 
,,...dat het Christendom God erkent als Heer van ieder persoon ... ; dat deze overtui-
ging ook door hen, die het Christendom niet aanvaarden, op grond van natuurlijke 
redenering kan worden gedeeld" (sic) en en „dat er in deze zorgvolle tijden meer dan 
ooit aanleiding bestaat de dienst van God door de gemeenschap en dus het gebed in de 
openbare lichamen weer in ere te herstellen". 
Thans wordt het tijd de bezwaren tegen het ambtsgebed uiteen te zetten. 

Het ambtsgebed is in strijd met het staatsbestel 
Allereerst wil ik hier betogen dat gezien de in Nederland doorgevoerde en geaccepteer-
de scheiding tussen staat en kerk/religie alle godsdienstige elementen uit de politieke 
sfeer teruggedrongen (behoren te) zijn. Iemands geloof, zijn uiting hiervan en kerkelij-
ke organisatie zijn zaken die thuishoren in de private sfeer. Ons staatsbestel is niet 
gegrondvest op religieuze factoren, en ook al zouden sommigen de overheid ten dienst 
van God beschouwen, en de oorsprong van elk organisatieverband herleiden tot Gods 
soevereiniteit, de facto kent Nederland geen staatsgodsdienst (meer), en is het staats-
verband de jure gebaseerd op een constitutioneel kader, waarin de rechtsstaatsidee en 
de soevereiniteit van het volk doorklinken .36  Het staatsbestel wordt uitdrukkelijk niet 
gedragen door de erkenning van „God als Schepper en Bron van het recht", zoals een 
minderheid van de commissie Van Schaik (1954) als preambule aan de Grondwet 
vooraf wilde laten gaan. Wat particulieren er niet van hoeft te weerhouden persoonlijk 
de relatie God-overheid zo te interpreteren. 
Dat de (locale) overheid gelegitimeerd wordt door democratische beginselen, en niet 
door theocratische wordt thans door de meeste kerkgenootschappen en religieuze 
stromingen niet meer betwist. Clericalisme heeft nauwelijks nog aanhangers. Toch zijn 
er nog politici die de theocratie hoog in het vaandel houden, onder andere te vinden in 
SGP, GPV en RPF. Zo verklaarde de lijsttrekker van deze laatste partij, Meindert 

36. Zie C. W. van der Pot/A. M. Donner, Handboek van het Nederlands staatsrecht, Zwolle, 
1977, p. 128-165, en S. W. Couwenberg, De omstreden staat, Alphen aan de Rijn, 1974, p. 
33-52. 

37. NRC-Handelsblad, 4-10-1980. 
38. Een der huidige CDA-voormannen verklaarde enkele jaren geleden: 	de theocratie geeft 

aan de democratie een inhouden spankracht... Zeker, de theocratie geeft ook de grenzen aan 
van de democratie", zie G. van Leijenhorst, Theocratie en de politieke praktijk, in P. F. Th. 
Aalders e.a., Woord en werkelijkheid over de theocratie, Nijkerk, 1973, p. 206; Kret, t.a.p. 
(1979), p. 129; G. L. Eisen, De vergadering van de gemeenteraad, Arnhem, z. j . (1962), p. 
172-174. 
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Leerling, onlangs: „De overheid is niet de uitvoerster van de wil van het volk, maarzij is 
de dienaresse Gods.37  Maar ook het CDA bestaat behalve uit christen-democraten 
eveneens uit christen-theocraten.38  
De zorg die sommigen hebben over het democratisch gehalte van de orthodox-
denkende christenen, functionerend in politieke instituten, is dan ook niet helemaal 
ten onrechte.39  Ontwikkelingen in sommige Islamitische landen, waar een integratie 
tussen staat en religie aanwezig is, waar de invloed van de geestelijkheid en strenge 
godsdienstige normen het private leven beheersen — de machtswisseling in Iran bij-
voorbeeld toonde de praktijk van een „Islamitische republiek" — worden door ons 
afgekeurd, maar bepaalde tendensen in de Westerse wereld — de streng-katholieke 
wetgeving in Ierland, de politieke invloed van de geestelijkheid in Zuideuropese 
landen,`"' de opkomst van rechts-religieuze groeperingen in de VS41  — betekenen ook 
een belemmering of bedreiging van democratische waarden. 
Een staat waar een aperte verstrengeling van politieke zaken met religieuze aanwezig 
is, houdt slechts èf een privilege Meen onderdrukking in ten aanzien van de gelovigen, 
c.q. niet-gelovigen. 
Hier kan nog op de problematiek van de Oosteuropese landen gewezen worden, waar 
weliswaar theoretisch een strikte scheiding van kerk en staat doorgevoerd is, in die zin 
dat de overheersende positie van de kerk op het politieke en maatschappelijke leven is 
teruggedrongen, dat men religie tot een privé-aangelegenheid van de burgers heeft 
gemaakt. Maar feitelijk betreft het daarnaast een inmenging van de staat in kerkelijke 
aangelegenheden, het bemoeilijken of verbieden van godsdienstige activiteiten en het 
functioneren van geestelijken, en hardere repressie.42  Een argument dat, terecht, 
tegen dergelijke godsdienstonderdrukking wordt ingebracht, is dan ook dat de staat 
geen bemoeienis mag hebben met het geloof, omdat dit in het persoonlijke vlak speelt, 
en de burgers dit dus zelf uit moeten maken. 

39. Zie M. Krkner, Kirche kontra Demokratje, Mnchen, 1973, en De Clercq, t.a.p., p. 77-92. 
40. Vergelijk de echtscheidings- en abortuswettenproblematiek in Italië. Ook interessant is de 

achtergrond van de onlangs verstoorde democratische verhoudingen in Spanje. De oppositie 
van de kerk tegenover de regering Suarez had ondermeer als oorzaken de verminderde 
monopoliepositie, b.v. met betrekking tot de universiteiten, de echtscheidingswetsontwer-
pen en... het afschaffen van het dagelijks Angelusgebed via de radio. Zie G. J. Hoek, Het 
aftreden van Suarez en het komplot van de bloeiende amandelbomen, Vrij Nederland, 7-2-
1981. 

41. President Reagan is in zijn verkiezingscampagne flink gesteund door allerlei neo-
conservatieve groeperingen met een traditioneel-religieuze inslag, die de overheid willen 
laten waken over een levensstijl gebaseerd op het geloof, respect voor gezag, welvoeglijk 
gedrag, waarbij abortus, porno en rechten voor homosexuelen taboe zijn, en... het verplicht is 
op openbare scholen te bidden. Zie D. Dhombres, L'Amerique de M. Reagan, Le Monde, 
20-1-1981 en 22-1-1981. 

42. Zie G. Barberini e.a., Kirchen im Sozialismus, Frankfurt am Main, 1977, p. 30-36 en J. A. 
Hebly e.a., Kerken in Oost-Europa, Baarn, 1975. 



168 

Omgekeerd mogen christenen, in raad of staten verenigd, geen gebruik van een 
meerderheidspositie maken om uitdrukking te geven aan een ritueel van hun levensbe-
schouwing. Wanneer men dit toestaat. kan men ook moeilijk, zoals Hartkamp op-
merkt, het zingen van de Internationale, gepaard gaande met de verplichting aan alle 
raadsleden de linkervuist te ballen, in raden waar socialisten en communisten domine-
ren, verbieden." Hoewel van zo'n streven van progressieven nimmer is gebleken, kan 
men zich voorstellen tot welk een schamper commentaar ter rechterzijde dit zou 
leiden. Toch zijn beide uitingen precies van hetzelfde genus: het op triomfalistische 
manier gebruik maken van een overheidsorgaan voor particuliere, op levensbeschou-
welijke grondslag gebaseerde, belangen en gebruiken. Men kan het „detournement de 
prestige" noemen." Zuiver gezien hoort dus een ambtsgebed net zo min in de vergade-
ring van publiekrechtelijke colleges, als een rood vaandel aan het stadhuis van Rotter-
dam. 

Het ambtsgebed is in strijd met de gebedsgedachte 
Een tweede argument waarom een ambtsgebed niet kan, is dat een overheidsorgaan 
niet kan bidden. Het gebed is een persoonlijke relatie tussen de mens en zijn God. Ook 
al zouden alle raads- en statenleden hetzelfde geloof aanhangen, wat gezien de richtin-
genstrijd alleen al ondenkbaar is, dan nog is zo'n college geen instituut dat kan bidden. 
Dat kunnen alleen haar leden." En die leden zijn er om de gemeente of provincie te 
besturen. De grondslag van hun lidmaatschap is niet religieus van aard, maar geba-
seerd op de Kieswet en de kiezersgunst. Een lid dat behoefte heeft aan gebed, kan dat in 
stilte doen, voor de aanvang van de vergadering. En zegt de Schrift niet: ,.Maar als gij 
bidt, ga dan uw binnenkamer in, sluit de deur, en bid uw Vader in het verborgen" 
(Mattes 6:6)? 

Het ambtsgebed hoort niet 
Afgezien van het feit dat ons staatsbestel geen gebed verdraagt, zou het ook niet passen 
dit in publiekrechtelijke colleges uit te dragen. En wel omdat deze organen een 
gedifferentieerde samenstelling kennen, als afspiegeling van een pluralistisch land als 
Nederland, waar bovendien nog slechts een minderheid in een persoonlijke God 
gelooft." Het getuigt van hoogmoed en onfatsoen om medecollegeleden te confronte- 

43. S. J. Hartkamp, Ambtsgebed en democratie, Bestuursforum, 1979, p. 284. 
44. Zie voor een vergelijkbaar betoog t.a.v. moties in een faculteitsraad: F. H. van der Burg. 

Waar zullen we het in de faculteitsraad nu eens over hebben, Tilburgs Hogeschoolblad, 
6-2-1976. 

45. Dat het ambtsgebed een gebed van de raad als zodanig is wordt o.a. verdedigd door Van 
Loenen, De Gemeentewet en haar toepassing , Alphen aan de Rijn, 1979, art. 59-4: „Dit gebed, 
hetzij volgens een bepaald formulier, hetzij geïmproviseerd, is een handeling die de voorzitter 
niet op eigen gezag, maar namens de raad verricht". Zie ook: Eisen, t.a.p., p. 172. 

46. Volgens het onderzoek God in Nederland van De Tijd en KRO in 1979: 34%. 
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ren met iets, dat tegen hun geweten indruist. Men verplicht mensen een gebed te 
aanhoren, vaak nog op een voorgeschreven manier, bijvoorbeeld staande. Men ver-
wacht dat men meebidt. En dan spreek ik nog niet over de voorzitter, wiens plicht het 
meestal is het gebed voor te lezen.47  
Bij de opmerking als zou een minderheid die moeite heeft met zo'n gebed zich altijd nog 
„even uit de vergadering kunnen verwijderen of eerst daarin verschijnen na het 
uitspreken van het gebed"48  rest ons slechts een ontbreken van respect jegens zijn 
medemens en een troebele kijk op het raadslidmaatschap te constateren. 

Het ambtsgebed is onwettig 
Bovendien is het ambtsgebed als gebed dat namens de raads- en statenleden wordt 
uitgesproken onwettig, namelijk in strijd met artikel 9 van de Europese Conventie tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Verdrag van 
Rome, 1950): „Everyone has the right to freedom of thought, conscience and reli-
gion... ". Dit artikel heeft rechtstreekse werking ( „self executing") en staat ex 66 G.W. 
dus boven de nationale voorschriften en bepalingen. Van Dijk en Van Hoof merken 
expliciet over dit verdragsartikel op: ,,...de vrijheid van gedachten houdt ook in... dat 
iedere vorm van dwang tot het uiten van gedachten, het wijzigen van een opvatting of 
een bekend maken van een godsdienstige overtuiging verboden is...".49  
Ook in artikel 18 lid 2 van het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke 
rechten (Verdrag van New York, 1966)—eveneens self executing—staat dat opniemand 
dwang mag worden uitgeoefend die een belemmering zou betekenen van zijn vrijheid 
een door hemzelf gekozen godsdienst of levensovertuiging te hebben of te aanvaarden. 
Toen in 1979 enkele PvdA-statenleden Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland vroe-
gen of een bepaling uit het reglement van orde van de gemeenteraad van Goedereede, 
welke inhield dat de voorzitter een formuliergebed uit moest spreken, dat door de 
mannelijke raadsleden staande moest worden aangehoord, in strijd was met de vrij-
heid van godsdienst, antwoordde het college hierop dat „voorzover de raad met deze 
artikelen méér heeft beoogd dan tot uitdrukking brengen hoe naar de opvatting van de 
(meerderheid van de) raad de raadsleden zich tijdens het uitspreken van het ambtsge-
bed zouden behoren te gedragen" de raad daarmee te ver was gegaan. Verder vond 
men dat strijd met de Grondwet en het Verdrag van Rome aanwezig leek „indien de 
raad heeft beoogd raadsleden te verplichten aan het ambtsgebed deel te nemen".5()  

47. Toen de loco-burgemeester van Heteren in 1979 weigerde het ambtsgebed uit te spreken, 
omdat het tegen haar levensopvatting indruiste, werd haar dit door enkele raadsleden zeer 
kwalijk genomen. Onmiddellijk werd voorgesteld dat het gebed voortaan door elk raadslid 
gelezen kon worden. 

48. Uit: Het gebed in publiekrechtelijke colleges, De Gemeentestem, 1974, p. 376. 
49. P. van Dijk en G. J. H. van Hoof, De Europese Conventie in theorie en praktijk, Ars Aequi 

libri, Rechten van de mens, deel 2, Nijmegen, 1979, p. 266. 
50. Antwoord op vragen Provinciale Staten, 22-5-1979 (no. 505). 
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Gedeputeerde Staten hadden de raad van Goedereede dan ook verzocht de betreffen-
de bepaling te wijzigen of te schrappen. Opmerkelijk aan het antwoord van Gedepu-
teerde Staten is dat alleen wanneer raadsleden verplicht zijn mee te bidden of zich op 
een voorgeschreven manier moeten gedragen tijdens het voorlezen van het gebed, er 
sprake is van een verboden bepaling. 
Het feit echter dat namens de raad gebeden wordt, levert reeds strijdigheid op met een 
ieder toekomend burgerrecht, omdat dan tevens gebeden wordt uit naam van die 
raadsleden die daar geen prijs op stellen, of zelfs geen God erkennen. Namens hen 
wordt een godsdienstige overtuiging uitgedragen, hun recht om de eigen gedachten te 
uiten hebben ze op het moment dat het ambtsgebed wordt uitgesproken niet, zij 
hebben slechts de plicht om een (door de meerderheid opgedrongen) godsdienstig 
ritueel, wat in strijd is met hun geweten en levensovertuiging, te aanhoren. En dat alles 
speelt zich af in de raadszaal, niet in de kerk! 

Afschaffen dus 
Met de intentie van het gebed verdraagt zich niet de praktijk van opdringen ervan aan 
andersdenkenden. Bovendien, het is al gezegd, betreft het gebed een persoonlijke 
aangelegenheid. Alleen al uit eerbied voor het gebed zou men het achterwege moeten 
laten. Het invoeren van het ambtsgebed, c.q. het niet honoreren van een voorstel tot 
afschaffing ervan, brengt het gebed in politiek vaarwater, waar het uiteraard niet 
thuishoort. 
Christelijke raadsleden die God willen eren of zijn hulp in willen roepen, kunnen dat 
altijd nog doen in stilte of vóór de vergadering. Of doen dat door hun raadswerk 
gewetensvol te verrichten. Werkt het ambtsgebed verdoezelend? Als compensatie 
voor christelijk handelen? 
Concluderend zo ik willen stellen dat gezien de strijdigheid van het ambtsgebed met ons 
staatsrechtelijk systeem, de feitelijke maatschappelijke orde, de verdraagzaamheid en 
de verdragen van Rome en New York, de artikelen in de diverse reglementen van orde 
van publiekrechtelijke colleges, waarin een ambtsgebed geregeld is, door de Kroon 
vernietigd behoren te worden. 
Om deze procedure bespaard te blijven zouden leden van zulke colleges beter zelf tot 
afschaffing kunnen besluiten. Om te voorkomen dat deze afschaffing in de prestige-
sfeer getrokken wordt, verdient het aanbeveling dat het initiatief hiertoe zowel door 
degenen die zich in het gebed kunnen vinden, als door tegenstanders ervan in een 
gezamenlijke actie wordt genomen. Een juist alternatief kan wel zijn het enige ogen-
blikken stilte in acht nemen, bij het begin van de vergadering, waardoor ieder zijn taak 
kan overpeinzen, en de mogelijkheid tot een stil gebed behouden blijft .51  

51. In CDA-kringen is de laatste jaren wel degelijk een zekere twijfel gerezen over de vraag of 
men een ambtsgebed moet blijven handhaven. Enkelen opteren dan ook voor het alternatief 
van bezinning in stilte. Zie: advies Gemeente en Gewest, 1974, p. 170; advies Bestuursforum, 
1977, p. 317; Scheenstra, t.a.p., p. 131; Hartkamp, .t.a.p., p. 284. 
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Tot slot 
Het recht is van oudsher een neerslag geweest van het heersend cultuurpatroon. 
Religie en kerk hebben altijd een grote invloed op dit dominerend, statisch mens- en 
wereldbeeld gehad. Doch de maatschappij is sterk geseculariseerd, de kerk is minder 
orthodox en meer bezorgd over menselijke verhoudingen en sociaal-politieke ontwik-
kelingen, het geloof betekent voor mensen eerder een referentiekader en inspiratie-
bron dan dogmatisch begin- en eindpunt. En van het recht en de staat wordt niet meer 
verwacht dat zij een dominante cultuur uitdragen, maar dat zij alle burgers in hun 
waarden en mogelijkheden laten. 

FRITS VAN VUGT 

EEN NADERE STANDPUNTBEPALING BETREFFENDE HET 
AMBTSGEBED 
Naar aanleiding van het voorafgaand artikel hebben de PvdA-kamerleden Stoffelen, 
Roethof en Van Ooijen aan de minister van binnenlandse zaken vragen gesteld.1  
Zij vroegen hem o.a. of hij (ook) niet van mening was dat de reglementen van orde, 
waarin een ambtsgebed dwingend wordt voorgeschreven in strijd zijn met artikel 9 van 
het Verdrag van Rome (vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst), en dat het 
ambtsgebed niet past binnen ons democratisch rechtsbestel en pluralistisch samenge-
stelde raden en staten. 
Hun partijgenoot Van Thij n moest zich in allerlei bochten wringen om tot een weinig 
principiële en weinig zeggende beantwoording te komen. 
Hij verklaarde dat „ op niemand dwang mag worden uitgeoefend die een belemmering 
zou betekenen van zijn vrijheid een door hemzelf gekozen godsdienst of levensovertui-
ging te hebben of aanvaarden" en „dat de overheid niet iemand kan opleggen aan een 
godsdienstige of levensbeschouwelijke uiting deel te nemen". In plaats van te conclude-
ren dat ambtsgebeden dus onaanvaardbaar zijn, antwoordde de minister vervolgens 
dat „het ambtsgebed kan worden opgevat als een godsdienstige uiting van deelnemers 
aan een vergadering van de gemeenteraad of van de provinciale staten" en „ een dergelij-
ke uiting is in deze opvatting aanvaardbaar in het licht van de vrijheid van geweten... 
indien anderen niet verplicht worden aan deze uiting deel te nemen of er actief respect aan 
te betonen". 
Kortom: ambtsgebeden als zodanig zijn toegestaan, de regelingen eromheen dikwijls 
niet. 
Elders2  heb ik reeds uiteengezet dat dit standpunt van de minister het karakter van het 
ambtsgebed als zodanig fout interpreteert. In de literatuur wordt door practisch alle 
voor- en tegenstanders3  (ook door mij) het ambtsgebed gezien als een getuigenis 
namens de raad. 
Aangezien het ambtsgebed in het reglement van orde van de gemeenteraad of provin- 
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ciale staten is vastgesteld, betekent dit dat de raads- en statenleden persoonlijk aandeel 
hebben in het gebedsritueel. 
Zoals reeds in het vorige artikel is vermeld, wordt mede uit naam van hen een 
geloofsovertuiging uitgedragen, en zij hebben slechts de plicht om deze godsdienstige 
proclamatie,4  respectievelijk gebedsuiting aan te horen. Ieder individueel, want hun 
gedragingen zijn immers object van een reglement van orde. 

De minister probeert zich uit de materie te redden door aan te nemen dat het ambtsge-
bed een uiting van deelnemers aan een vergadering is.5  
Hiermee miskent hij het karakteristieke van het ambtsgebed, immers het wordt door 
de instellers ervan gezien als een mogelijkheid om de overheid als zodanig (namens een 
volksvertegenwoordiging) eer te laten betuigen aan Gods oppermacht en zijn hulp en 
bescherming af te smeken.6  

Concluderend kunnen we stellen dat in de beantwoording enerzijds om de hete brij 
wordt heengedraaid, anderzijds de minister veel onbeantwoord laat (bijvoorbeeld of 
het ambtsgebed in ons staatsbestel past). Misschien dat wanneer de minister wat meer 
zijn eigen overtuiging en rechtsbesef had laten spreken en minder dat van zijn ambtena-
ren, er een interessanter slot aan deze discussie was gekomen. Het feit dat Van Thij n 
opgevolgd is door een oud-voorzitter van het Humanistisch Verbond, mr. Rood, doet 
ons bovendien afvragen of de vragen niet te vroeg aan de minister van binnenlandse 
zaken gesteld zijn. 
In ieder geval zal het laatste woord zijn aan de nieuw aan te treden raads- en statenleden 
in wier vermogen het ligt een einde te maken aan een gebruik dat ten onrechte ooit 
onderwerp van politieke besluitvorming is geweest. 
Met Van Vugt „kan voorspeld worden dat het ambtsgebed in de loop van het jaar in 
menige gemeente onderwerp van gesprek zal zijn" .7  De strijd om de theocratie versus de 
democratie zal weer losbranden. En dat anno 1982! 

FvV 

Noten: 
1. Aanhangsel Handelingen II, 1981-1982, nr. 761 
2. G. W. M. van Vugt, Het ambtsgebed: over en sluiten, De Nederlandse Gemeente, juli 1982, p. 

456 
3. Zie recent: C. J. Verplanke, Het ambtsgebed, De Nederlandse Gemeente, mei 1982, p. 296-297 
4. Alszodanig ziet Verplanke het ambtsgebed: t. a .p. , p. 296 en zijn Naschrift bij mijn artikel in De 

Nederlandse Gemeente van juli 1982, p. 457 
5. Frappant is in dit verband, dat pas bij de herdruk van de kamervragen in het antwoord van de 

minister de passage „uiting van deelnemers" is ingekort. In het oorspronkelijke antwoord 
stond „uiting van sommige deelnemers", en zo is ook medegedeeld aan de colleges van Ben W 
in een brief van de minister, d.d. 9-3-1982. 
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Het woord „sommige" had nóg duidelijker aangegeven dat de minister zeker geen uiting 
namens de raad bedoelt. 

6. G. J. Schutte (GPV) verklaarde naar aanleiding van de genoemde kamervragen en mijn artikel 
dat het „wel degelijk ook een zaak van de overheid is om Gods naam aan te roepen, de overheid 
is dienares van God": EO-radio, Tijdsein, 18-12-1981. 

7. P. A. van Vugt, Gevoelig. Bidden in de raadsvergadering, Binnenlands Bestuur, 12-2-1982, p. 
19 
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Benedictus de Spinoza 
(1671?) 

Olieverf-schilderij op koper 

waarschijnlijk van zijn kostbaas, 
de meesterschilder H. v.d. Spyck 

Ironie en gezond verstand bij Sphloza 

P. Spigt 

Een dispuut over geesten en spoken 
Er zijn vele ingangen tot het denken en 
werken van Benedictus de Spinoza ( 1632-
1677) en er zullen dit jaar, waarin het drie-
honderdenvijftig jaar geleden is dat hij ge-
boren werd, vele geleerde en diepzinnige 
verhandelingen verschijnen. En terecht.  
Spinoza was een bijzonder veelzijdig man; 
hij was een groot wijsgeer — allesbehalve 
een ethicus al schreef hij een Ethica— maar 
ook een psycholoog, staatsrecht-
theoreticus, theoloog, bijbelcriticus en er 
waren nog zoveel andere terreinen die hij 
meestal briljant bestreek of raakte. 
Maar er zijn bovendien nog eigenaardige 
kwaliteiten die van een bepaalde hoek uit 
een kijk geven op zijn persoonlijkheid, zo-
als het lenzenslijpen en de diplomatie, 
waarvan de eerste bezigheid zeker, de 
tweede alleen maar op grond van vermoe-
dens, de veelzijdigheid van deze man ver-
groten. 

Zo is er in de verzamelde brieven van hem één fragment, bestaande uit een serie van zes 
brieven uit het najaar van 1674 dat een merkwaardig en verduidelijkend licht werpt op 
die zeldzame persoonlijkheid van Spinoza — dat is de kleine briefwisseling met een 
kennis, Hugo Boxel, die hem vragen stelt over het bestaan van geesten en spoken. Op 
zichzelf al curieus, krijgt de correspondentie op zeker moment een verwonderlijke 
wending—waar Spinoza ogenschijnlijk onverwachts een miniatuur-college geeft over 
zijn godsleer — die als zwenking uit het onderwerp bij nader overwegen naar mijn 
vermoeden van bijzonder belang is voor de positie waarin Spinoza zich in ons cultuur-
gebied bevond. 
Gewoonlijk wordt deze correspondentie wat lacherig afgedaan, eensdeels om het 
gepasseerde van het onderwerp voor onze dagen en andersdeels om de vreemde en 
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ondoordachte argumentatie van Hugo Boxel. Toch, bij zorgvuldige lezing, verschaf-
fen die brieven een typerend tijdsbeeld en een heldere voorstelling vooral van de 
anders zo zeldzame ironie en ook van het gezonde verstand van Spinoza. 
Ik ben die mening omtrent het aanzienlijke belang van die brieven te meer toegedaan 
doordat Spinoza zelf al direct bij het begin van de briefwisseling zich serieus tot de 
beantwoording zet en zegt dat hij tot het inzicht is gekomen dat het nadenken over 
onbenullige dingen ook wel van belang kan zijn. 

De correspondenten 
Van Hugo Boxel weten wij vrijwel niets. Meinsma, die aan het einde van de vorige 
eeuw een onderzoek heeft ingesteld kon slechts enkele feiten achterhalen en de 
moderne briefeditie van 1977 voegt daar in het kritisch apparaat niets aan toe. We 
weten alleen dat Boxel van 1655 tot 1659 secretaris, daarna pensionaris was van 
Gorcum. Bij de omwenteling van 1672 werd hij — kennelijk anti-oranjegezind — door de 
stadhouder, als vele anderen, uit zijn ambt gezet. Ik schat hem even in de veertig jaren 
oud, ongeveer even oud als Spinoza, die in november 1674 juist 42 jaar oud werd. 
Er is een mogelijkheid dat de beide mannen elkaar in de zomer van 1673 hebben 
ontmoet, toen Spinoza in Gorcum een oponthoud had op weg naar Utrecht voor een 
nog niet opgehelderde, vermoedelijk diplomatieke missie naar het garnizoen in die 
stad tot welke de Fransen in de Lage Landen waren doorgedrongen. 
Spinoza stond in 1674 op het toppunt van zijn denkkracht en van zijn roem. Hij woonde 
in 's-Gravenhage aan de Paviljoensgracht bij de Lutherse meesterschilder Hendrik van 
der Spyck . Omstreeks deze tijd had hij een invitatie voor een hoogleraarschap in 
Heidelberg afgeslagen. Er scheidden hem nog geen drie jaar van zijn dood—in februari 
1677. 
De wijsgeer had veel vrienden en correspondenten onder regenten en geleerden, maar 
meer nog onder, vooral doopsgezinde, kooplieden. 
Boxel was het type van de regent. Verschrikkelijk belezen, een omgevallen boeken-
kast. Trots en zelfbewust. Sinds 1672 ambteloos burger, moet hij zich bijna letterlijk 
door het begin van een brief van Plinius aan Suza hebben laten inspireren. Die zin 
luidde: „De rust van het ambteloos bestaan verschaft mij de gelegenheid om te leren, II 
om te onderwijzen. Ik zou daarom bijzonder graag willen weten of er naar uw mening 
spoken bestaan en of zij een eigen gedaante en zelfstandige wil hebben, dan wel of het 
ijdele hersenspinsels zijn die van onze vrees uit vorm aannemen" 

Bijgeloof behoorde bij geloof 
De briefwisseling tussen Boxel en Spinoza is niet zo „vermakelijk" als Meinsma het 
destijds voorstelde. En ook de moderne briefvertalers van 1977 gaan toch voorbij aan 
de ondergrondse betekenis van de correspondentie als zij deze de „vrolijke noot in de 
collectie" noemen. 
De zeventiende eeuw was vervuld van geesten- en spokengeloof, het angstig letten op 



176 

voortekenen, de huiver voor het boze oog, het omzichtig kiezen van een boegbeeld, het 
dragen van beschermende amuletten, het uiten van bezweringsformules. 
In Engeland schreef Scott een boek tegen duivel- en geestengeloof: „The discovery of 
witchcraft", maar het boek werd in beslag genomen en in het openbaar verbrand. 
Koning James I schreef een boek tégen Scott en vóór geesten- en heksengeloof. 
Shakespeare wist wat hij deed toen hij in Hamlet de geest van diens vader liet optreden 
en in Macbeth de heksen een belangrijke rol deed spelen. 
De overstelpende literatuur van en over die eeuw overziende, krijgt men de indruk dat 
de mensen vervuld waren van kolossale gevoelens van onzekerheid en hun angsten 
projecteerden in een luchtruim vol duistere krachten en machten, vooral ten kwade 
gericht. De wereld, maar ook lichaam en geest, zaten vol geheimzinnige en duistere 
mogelijkheden, de natuur werd ervaren als doorspookt van bewegingen en wendingen 
waarvan men de oorzaak, de opeenvolging niet kende of begreep en vreesde. 
Dit bijgeloof vulde de gaten en scheuren van het reguliere godsgeloof — en het is vooral 
te onzent Balthasar Bekker geweest, die in zijn tweedelige boek „De Betooverde 
Wereld" van 1691-1693 — waarin hij geesten- en duivel- en heksengeloof, met als 
complement de dodelijke onverdraagzaamheid — zó heftig bestreed dat zijn werk nog 
tot op het einde van de achttiende eeuw de grootste opschudding veroorzaakte. 

Eerste brief: bestaan er geesten en spoken? 
Deze eerste brief van Hugo Boxel is van 14 september 1674 en is kort, één bladzijde. 
Bijna letterlijk schrijvend als Plinius aan Suza valt Boxel — sinds 1672 immers ook 
ambteloos burger die zijn klassieken terdege kent, hetgeen we zullen merken — meteen 
met de deur in huis. Hij wil de mening van „de zeer scherpzinnige filosoof' weten over 
verschijningen en geesten of spoken en hoe Spinoza, als ze bestaan, over hen denkt en 
hoe lang hun leven duurt. Sommigen houden ze voor onsterfelijk, anderen voor 
sterfelijk. Hij erkent het in vele opzichten met de wijsgeer oneens te zijn en hij twijfelt 
dan ook of déze er in gelooft. Boxel verwijst naar vele getuigenissen bij de Ouden en bij 
hedendaagse theologen en filosofen. 
Sommigen beweren dat ze uit een dunne, ijle stof bestaan, anderen dat ze geestelijk 
zijn. Hij neemt alvast maar aan dat zij het oneens zullen zijn, maar er zijn in de 
geschiedenis zóveel voorbeelden, dat het eigenlijk onmogelijk is hun bestaan in twijfel 
te trekken. Heel opmerkelijk — hij neemt aan, met nadruk, dat Spinoza zeker niet zal 
geloven dat het de zielen van afgestorvenen zijn, zoals het Roomse geloof beweert. 
Met een verzuchting over de oorlogstoestand van die dagen, eindigt hij zijn brief. 

Eerste antwoord: noem eerst eens een goed voorbeeld 
Spinoza antwoordt welhaast per omgaande-16/20 september 1674 — uiterst vriendelijk 
en voorkomend, maar ook erg bedachtzaam. Hij toont zich verheugd weer eens ietsvan 
Boxel, ( „edelachtbare en zeer wijze heer"), te vernemen, al zouden anderen het als 
een kwaad voorteken beschouwen dat geesten en spoken de aanleiding van een nieuwe 
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toenadering moeten wezen. Maar, zegt hij: „ik overweeg dat niet alleen ware dingen 
maar ook beuzelarijen en inbeeldingen mij van nut kunnen zijn". 
Heel behoedzaam schort hij dan de discussie op, met de vraag of Boxel uit de vele 
verhalen, waarover deze schijnt te beschikken, er hem één of twee goed gewaarmerkte 
gevallen kan toezenden. Spinoza zegt dat hij nog nooit een geloofwaardig auteur over 
dit onderwerp heeft gelezen. En men moet wel weten wát iets is voor men kan besluiten 
tot het bestáán daarvan. Loochenen van zoiets is dan ook principieel onmogelijk. Wat 
men niet kent kan men bevestigen noch ontkennen — en, zegt hij, er is oneindig veel dat 
ik niet ken. 
Tenslotte oppert Spinoza een heldere psychologische verklaring: het vertellen van die 
geheimzinnige verhalen vloeit voort uit de zucht om de vrees, die dromen en inbeeldin-
gen hebben ingeboezemd te rechtvaardigen of wel om blijken te geven van zeldzame 
moed en onverschrokkenheid: dat men die dromen heeft doorstaan. 

Tweede brief: één schamel voorbeeld 
Boxel antwoordt meteen weer— op 21 september 1674— en is verguld door het prompte 
en vriendelijke antwoord. Hij had inderdaad wel verwacht dat ze op het stuk van 
geesten en spoken van mening zouden verschillen. Maar hij stelt vast dat Spinoza 
vooringenomen is, hetgeen zoals de Ouden al zeiden: het onderzoek naar de waarheid 
belet. 
Vervolgens geeft hij vier redenen waarom hij vast gelooft in het bestaan van geesten: 1. 
dát ze er zijn draagt bij tot schoonheid en volmaaktheid van het heelal; 2. de Schepper 
heeft ze geschapen omdat zij hem meer gelijken dan lichamelijke schepselen; 3. daar er 
een lichaam is zonder geest moet er ook een geest zonder lichaam zijn; 4. de geweldige 
wijdsheid van de kosmos moet wel gevuld zijn met inwoners, kan niet leeg zijn, de 
hoogste wezens, geesten, bevinden zich in de hoogte, de nederige in het laagste deel. Er 
zijn geesten van allerlei slag, van een zeer dunne en fijne zelfstandigheid. Hij acht het 
niet mogelijk dat er van het vrouwelijk geslacht bij zijn. 
Hierna zegt hij letterlijk: Deze redenering zal diegenen niet overtuigen die verkeerde-
lijk menen dat de wereld „bij geval" (bij toeval) gemaakt is. 
Dan gooit hij de boekenkast werkelijk helemaal open en somt een menigte van oudere 
en recente auteurs op die van het bestaan van geesten getuigen: Plutarchus, Suetonius, 
Wier, Lavater, Cardanus, Melanchton, Plinius, Valerius Maximus, Alexander ab 
Alexandro, Thyraeus... 
Maar hij geeft, zoals Spinoza uitdrukkelijk heeft verzocht, ook één recent voorbeeld: 
een burgemeester, een geleerd en wijs man die nog in leven is, verhaalde hem eens dat 
men in de brouwerij van zijn moeder 's nachts hoorde werken zoals overdag gebeurde 
wanneer men brouwde, en hij had Boxel bezworen dat dit enige malen was voorgeko-
men. 
Boxel voegt er aan toe dat hij deze soort van ervaringen zelf ook wel eens heeft gehad, 
maar gaat niet nader in op bijzonderheden daarvan. 
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Tenslotte citeert hij — ietwat vinnig — Lavater: dat ongeloof in geesten een onbe-
schaamdheid is. 

Tweede antwoord: ironie en ernst in dupliek 
Voor zijn antwoord heeft Spinoza meer tijd nodig; in oktober 1674 is hij er pas klaar 
mee, maar dan verzendt hij een uitvoerig en diepgaand weerwoord. Hij beroept zich op 
de mededeling van Boxel: dat verschil van mening de vriendschap niet behoeft te 
verstoren en hij zet zich dan tot zijn commentaar op de stelling van Boxel: „dat er 
allerlei geesten zijn behalve misschien van het vrouwelijk geslacht". 
Spinoza vertelt dat hij niet veel schrijvers heeft kunnen raadplegen, maar dat de 
enkelen die hij heeft gelezen hem versteld hebben doen staan van de onzin. Hij gaat dan 
over tot de conclusies van Boxel, in de eerste plaats: het geslacht. Hij vindt dat de opinie 
van Boxel overeenkomt met de tamelijk domme opvatting van het „gewone volk": dat 
zich God maar alleen als een man kan voorstellen. Het verbaast Spinoza „dat zij die 
naakte spoken hebben gezien het oog niet gericht hebben op hun geslachtsdelen, 
wellicht uit vrees of uit onbekendheid met dit onderscheid". Dan was die zaak tenmin-
ste de wereld uit. 
Op dit moment maakt Spinoza in zijn brief een ogenschijnlijk onverwachtse wending. 
Hij richt plotseling alle aandacht op een terloopse zinsnede van Boxel: dat niemand iets 
tegen het bestaan van geesten kan inbrengen „of iemand moest al volkomen ten 
onrechte menen dat de wereld door toeval is ontstaan". 
De wijsgeer geeft een briljant klein college over het kernelement van zijn godsleer: dat 
de wereld noodzakelijk voortvloeit uit de goddelijke natuur. Voor hem is het zeker dat 
toevallig en noodzakelijk twee tegengestelde begrippen zijn. Zij die stellen dat God de 
schepping van de wereld ook had kunnen nalaten—dus dat de wereld er bij toeval is of er 
helemaal niet had kunnen zijn— vervallen geheel in een absurditeit. Men is gedwongen 
toe te geven — en Spinoza beklemtoont heel ernstig: „en let daar goed op" — dat de 
wereld noodzakelijk voortvloeit uit „God of de Natuur". Hij ontzenuwt voorts de 
denkfout die God menselijke eigenschappen, zoals „wil", „verstand", „gehoor" en 
zo toekent. 
Nogmaals herhaalt hij dat hij met Boxel in geen enkel opzicht van mening verschilt: dat 
de opinie als zou de wereld toevallig zijn ontstaan verwerpelijk is. 

Tussen twee haakjes: Dat Spinoza ineens midden in het dispuut overgaat tot het geven 
van een elementaire uiteenzetting van zijn godsleer is misschien op het eerste gezicht 
verwonderlijk. Vooral door de nadruk. Weliswaar had Spinoza de eigenschap om 
onveranderlijk met welwillendheid en didactische ambitie op vragen te antwoorden, 
maar in dit brieffragment valt het onverwachtse en de uitvoerigheid bij oppervlakkige 
lezing wel op. 
Mijn vermoeden is dat Spinoza naar twee kanten op zijn hoede was. In de eerste plaats 
moest hij zich afschermen tegen de toedichting van een antropomorfe godsleer — een 
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opperwezen dat als een menselijk wezen naar willekeur dingen doet en laat. Maar 
anderzijds moest hij zich hoeden voor het lang niet denkbeeldige gevaar van in de reuk 
van ketterij te komen staan met een opvatting waarbij inderdaad ontstaan en vergaan 
van de wereld en de dingen een kwestie van kosmisch toeval zijn. Verderop in de 
briefwisseling zal nog blijken hoe ernstig de filosoof op dit punt zijn opvattingen wil 
verduidelijken. Niet zonder reden had hij — terecht bevreesd voor misverstanden—zijn 
belangrijkste werken bestemd om pas na zijn dood uitgegeven te worden. 

Vervolgens maakt Spinoza korte metten met de vier stellingen van Hugo Boxel die het 
bestaan van geesten zouden moeten funderen. De eerste stelling luidde: dat hun 
bestaan bijdraagt tot schoonheid en volmaaktheid van het heelal. De wijsgeer maakt er 
op attent dat schoonheid en volmaaktheid niet hoedanigheden van de dingen zijn maar 
gewaarwordingen van de waarnemer. De dingen zijn niet schoon of lelijk, volmaakt of 
onvolmaakt, maar de aanschouwer wordt in zichzelf deze impressies als zodanig 
gewaar. Maar zelfs op het standpunt van Boxel staande: waarom moeten daar geesten 
bij te pas komen? Zouden dan ook de afzichtelijke monsters van onze nachtmerries 
daarbij tot de werkelijkheid behoren? 

Weer tussen twee haakjes: Het is naar mijn weten de enige plaats in het werk van 
Spinoza dat hij uiterst lapidair de grondstelling van zijn aesthetische opvatting uit-
spreekt, waarin hij de subjectiviteit der schoonheid stelt, naar mijn smaak terecht. 
Hubbeling, die de toelichting bij de moderne briefeditie schreef, was ergeheel ontsteld 
van. 

De tweede stelling: dat geesten meer godsgelij k zijn dan lichamelijke schepselen veegt 
Spinoza weg. Er is geen vergelijking mogelijk tussen het eindige (de mens) en het 
oneindige (God of de Natuur), zodat er tussen het voortreffelijkste schepsel en God 
geen ander onderscheid is dan tussen God en het onaanzienlijkste schepsel. 
De derde stelling: aangezien er lichamen zonder ziel zijn moeten er zielen zonder 
lichaam zijn — verwerpt Spinoza met de opmerking dat analoog aan het bestaan van 
lichamen zonder geheugen en gehoor er dan ook geheugen en gehoor zonder lichaam 
zouden moeten bestaan. Sterker nog: er zou een bol zonder cirkel moeten bestaan 
aangezien er een cirkel zonder bol bestaat. 
Het vierde en laatste argument van Boxel —over een hiërarchie van wezens in de wijdse 
ruimte, hoger en lager gesitueerd al naar gelang van hun gewichtige of nederige status—
passeert Spinoza met de tegenwerping dat het hem niet duidelijk is wat hoog en laag in 
de ruimte is, als men het verouderde standpunt tenminste heeft losgelaten dat de aarde 
het middelpunt van het heelal is en dat we omtrent een middelpunt eigenlijk helemaal 
niets weten. 
Spinoza besluit zijn uitvoerige brief met de overweging dat men zich in deze kwestie 
toch meer door het gezonde verstand moet laten leiden. Het verhaal van de burgemees- 



180 

ter, die 's nachts hoorde werken in de brouwerij van zijn moeder — dat zonder enig 
uitsluitsel omtrent een nader onderzoek werd medegedeeld — komt hem alleen maar 
lachwekkend voor. 
Eigenlijk is hiermede het wezenlijke van de briefwisseling voorbij. Het probleem, als 
het al een probleem genoemd kan worden, is van beide zijden uitgepraat. 

Derde brief: de aanval 
Maar Hugo Boxel houdt vol en zet door. Hij moet korte tijd ziek zijn geweest, evenwel 
direct na zijn herstel, op de overgang van oktober naar november 1674, vat hij de 
briefwisseling weer op en is er dan duidelijk op uit zijn mening scherp tegenover die van 
Spinoza te zetten. Hij blijft er bij — ongevoelig voor de ironie van de filosoof — dat er 
geen spoken van het vrouwelijk geslacht zijn, want hij weigert te geloven dat zij zich 
voortplanten. Gedaante en structuur gaan hem niet aan, zegt hij. 
Dan gaat hij in op het probleem van de noodzakelijkheid. Er is volgens hem geen 
tegenstelling tussen noodzaak en toeval, maar tussen noodzaak en vrijheid— en God is 
vrij, kan willekeurig handelen. 
En op dit moment spitst hij de tegenstelling gevaarlijk toe. Hij zegt dat hij het 
godsbegrip van Spinoza niet begrijpt. Spinoza berooft God van zijn vrije wil en maakt 
er een monster van. 
Hij erkent dat het bestaan van geesten niet overtuigend bewezen kan worden, maar 
men kan aannemelijke gissingen toch niet ter zijde schuiven? Spinoza verlangt een 
even heldere voorstelling van een geest als van een driehoek, maar dat is onmogelijk. 
En hij vraagt giftig: „Zeg me toch eens welke voorstelling gij van God hebt en of die 
voor Uw verstand even helder is als van een driehoek. Ik weet dat ge zulk een 
voorstelling niet hebt... Het waarschijnlijke heeft meestal de overhand in deze we-
reld". 
Hij herhaalt nog eens zijn oude argumenten, citeert nog weer eens een reeks van oude 
schrijvers en besluit dan met een tirade die een regelrechte insinuatie omtrent de goede 
trouw van Spinoza bevat: „Verwerp nu maar zoveel verstandige oor- en ooggetuigen, 
zoveel filosofen, zoveel geschiedschrijvers die van dergelijke dingen getuigen. Houd 
maar vol dat ze allen net zo dom en dwaas zijn als het gewone volk. Uw antwoorden 
overtuigen niemand, zijn zelfs absurd en raken nergens de kern van ons geschil". 

Derde antwoord: de deur afdoend gesloten 
Vriendelijk, maar droger, antwoordt Spinoza in november 1674, duidelijk met een 
afsluitende maar toch nog uitvoerige brief. Hij zegt het moeilijk te vinden te discussië-
ren met mensen die van geheel verschillende beginselen uitgaan. 
De wijsgeer vraagt aan Boxel of hij wel eens filosofen heeft ontmoet of gelezen die 
menen dat de wereld er bij toeval is, dat God bij de Schepping een doel heeft gehad en 
dat plan zou hebben kunnen laten varen. Spinoza stelt nog eens vast dat de tegenstelling 
ligt tussen noodzaak en toeval en niet tussen noodzaak en vrijheid. Tegenover de 
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vrijheid ligt niet de noodzaak maar de dwang. Wie handelt overeenkomstig de nood-
zaak van zijn wezen ondergaat dit niet als onvrijheid. Dwang en geweld belagen de 
vrijheid. Spinoza onderstreept nog eens dat hij in zijn eerste antwoord Boxel er al op 
had gewezen hoe belangrijk het goede inzicht in deze problematiek is. 
Hugo Boxel had God alle menselijke eigenschappen „op de meest eminente wijze" 
toegedicht. Spinoza voert daar ironisch tegen aan dat driehoeken, als zij spreken 
konden, zich hun God ook op de allereminentste wijze driehoekig zouden voorstellen. 
Spinoza wil de correspondentie duidelijk beëindigen. Nog kort wil hij kwijt dat we 
uiteraard in het leven veel moeten doen op grond van vermoedens en gedwongen zijn te 
werken met waarschijnlijkheden. Maar in de wetenschap en in de filosofie kunnen we 
niet met vermoedens maar alleen met bewijzen werken. De waarschijnlijkheid is 
bruikbaar zolang er geen tegenstrijdigheid optreedt. 
Boxel had gevraagd of Spinoza van God een helder begrip had. Dat bevestigt de 
filosoof, maar, zegt hij, geen helder bééld. Er is van God geen beeld te vormen. 
Kortaf herhaalt Spinoza dan nog eens zijn bezwaren tegen de argumenten voor het 
bestaan van geesten en zijn geringschatting voor de reeksen van verhalen uit de 
literatuur. Hij voegt Boxel tenslotte toe: als ge bereid zijt die rij van schrijvers over 
geesten te geloven waarom zou U dan ook geen geloof hechten aan de veel grotere 
menigte van filosofen en theologen die de wonderen van de heilige maagd en alle 
heiligen beschrijven? 
Hij eindigt beleefd maar pertinent: de verschillen zijn te groot. Boxel komt er niet meer 
op terug. 

Per Saldo 
Hugo Boxel doet zich in deze kleine briefwisseling tamelijk goed kennen, en wel als een 
man met vaste, welhaast onwrikbare denkbeelden, die toch niet zo goed gefundeerd 
zijn al heeft hij er stapels boeken onder geschoven. Hij is vólgelezen als het ware en 
bewaakt angstvallig zijn vooroordelen, niet geïmponeerd door het gezelschap van een 
groot brein. Zijn verstand vervalt tot arglist als hij zich onzeker voelt doordat de 
stereotiepe herhaling van zijn wrakke argumenten niet baat. Dan wordt hij agressief—
met een mooier woord: oplopend, om een archaïsche term in dit verband passend te 
gebruiken. 
Hij is hier in die korte briefwisseling even uit het verleden opgedoemd en kan nu weer in 
de vergetelheid verdwijnen; hij heeft althans Spinoza er toe gebracht zich op een toch 
wel zeldzame wijze te doen kennen van een kant die gewoonlijk niet naar ons toe 
gekeerd was. Want in het algemeen maakt de wijsgeer een hoogst ernstige, ingekeerde, 
soms wel wat tragische indruk. Dat ligt vermoedelijk wel ten dele aan ons, maar het is 
niettemin een verrassing te bemerken dat hij ironisch, bijna op het sardonische af en vol 
gezond verstand kan reageren. 
Deze briefwisseling over spoken en geesten levert toch een portret van Spinoza: hij is 
onveranderlijk vriendelijk, ja hoffelijk zonder een spoor van vleierij. Hij bouwt 
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superieur aan zijn briefstijl, ondanks het voor zijn gevoel triviale of zelfs onzinnige 
karakter van het onderwerp; hij wijkt ironisch uit als hij meent de hoogte van de 
betoogtrant even te moeten relativeren. Maar precies en uitvoerig, helder en vast blijft 
zijn standpuntsbepaling. Hij hanteert zijn kolossale gedachtenstelsel virtuoos, soepel, 
zonder een greintje van stuitende laatdunkendheid tegenover het zichtbaar zwakkere 
verstand. 
Spinoza was dunkt mij een evenwichtig man, zelfbewust zonder enige trots, hoewel hij 
de grenzen kende en liet zien tot waar hij in gemeenzaamheid wilde gaan. Hij was niet 
alleen een groot denker—dat is overweldigend af te lezen uit zijn werken. Maar als wij 
zijn brieven lezen komt van de achtergrond uit, duidelijk omlijnd, naar voren: een 
bijzonder gaaf mens. 

Geraadpleegde literatuur: 
Behalve de werken hier en daar, zijn geraadpleegd de brieven in twee edities: a) Brieven in de 
vertaling van W. Meyer, Amsterdam, 1897, en b) Briefwisseling in de vertaling van F. Akkerman, 
H. G. Hubbeling en A. G. Westerbrink, Amsterdam, 1977. Voorts K. 0. Meinsma: Spinoza en 
zijn kring, Den Haag, 1896. Zie ook mijn opstel in Rekenschap, maart 1977: Banpaal. Mijlpaal—
Spinoza en het humanisme. 
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In 1966 vond in opdracht van de geïllustreerde pers een statistisch onderzoek plaats 
naar de godsdienst en kerkelijkheid in Nederland, dat onder de naam .,God in 
Nederland" grote bekendheid heeft gekregen. In '79, dus 13 jaar later is dit onderzoek 
herhaald, maar ditmaal in opdracht van KRO en het weekblad De Tijd en het Rapport 
van dit onderzoek verscheen bij Uitgeverij De Tijd onder de titel „ Opnieuw: God in 
Nederland". 
Dit herhaalde onderzoek is interessant omdat het een indruk geeft van de verschuivin-
gen, die zich in die 13 jaar op de terreinen van godsdienst en kerkelijkheid hebben 
voorgedaan. Daartoe moest men wel dezelfde vragen stellen als in '66, al zijn die 
aangevuld met een aantal vragen, die vooral betrekking hebben op sinds '66 actueel 
geworden sociale vragen. 
Thans is er een nader Commentaar op dit laatste onderzoek verschenen waaraan 5 
sociologen, 1 psycholoog en 1 filosoof hebben meegewerkt. Aan een dergelijk com-
mentaar was ook wel behoefte, omdat de statistische gegevens uiteraard veel vragen 
openlaten en vaak ook wel voor tweeërlei uitleg vatbaar zijn. Het is trouwens de 
verdienste van dit commentaar dat het dit laatste ook duidelijk maakt. 
De Tilburgse godsdienstsocioloog W. Goddijn opent de bundel met een verhelderend 
overzicht van de problematiek en betekenis van religieus opinie-onderzoek. 
Vervolgens concluderen twee sociologen (Peters en Felling) op overtuigende wijze uit 
de onderzoekgegevens dat de traditionele (onder)scheiding tussen kerkelijkheid en 
onkerkelijkheid een onjuiste tweedeling is, die door de feiten achterhaald is doordat 
geloof en ongeloof dwars door deze tweedeling heenlopen. Wanneer zij in hun betoog 
de begrippen „godsdienst" en „religie" zouden hebben onderscheiden, zou dat hun 
conclusie nog aanzienlijk versterkt hebben. 
Aan de onderzoekgegevens omtrent de drie grootste kerkgenootschappen is een 
afzonderlijk hoofdstuk voor elk van deze kerken gewijd. Socioloog De Loor komt in 
een scherpzinnig betoog tot de uitspraak dat de oude Hervormde kerk van „volks-
kerk" tot een CDA-Kerk aan het worden is, die haaks op haar eigen traditie staat. 
Onder het opschrift „Gereformeerd en Gereformeerd is twee" maakt de socioloog 
Dekker duidelijk dat onder die ene noemer hemelsbreed uiteenlopende godsdienstige 
inzichten en houdingen op misleidende wijze worden „verenigd". En tenslotte door-
licht Van Tillo als socioloog de veranderingen in de Rooms-Katholieke kerk. Het is een 
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van de boeiendste bijdragen van deze bundel en dat mede doordat juist in deze kerk de 
grootste verschuivingen blijken te hebben plaats gevonden. Vandaar ook het op-
schrift: „Roomsen worden weer katholiek, impasse of doorgangsfase van het Neder-
lands Katholicisme". 
De laatste twee bijdragen, van de godsdienstpsycholoog Vergote en van de filosoof 
Van Peursen, zijn echter het belangrijkst omdat beide de meest fundamentele opmer-
kingen maken over de betekenis en problematiek van een onderzoek als dit. 
Vergote oefent kritiek op de aan de opzet van dit onderzoek ten grondslag liggende 
sociologische visie dat religie als een zingevingssysteem beschouwd dient te worden. 
Als godsdienstsocioloog ben ik het goeddeels eens met deze kritiek. Terecht wijst hij 
ook op de dubbelzinnigheid van de uitspraken betreffende met name God en Christus. 
Hier wreekt zich naar mijn eigen oordeel ook het feit dat men terwille van de vergelij-
king met het onderzoek van '66 de vragen in dezelfde traditionele formulering heeft 
herhaald. Wat enerzijds hier een voordeel is, blijkt anderzijds een groot nadeel 
waardoor met name aan een meer humanistische religiositeit geen recht kon worden 
gedaan. 
De onbevangenheid van Vergote moge uit zijn slotwoorden blijken: „Wanneer een 
populatie niet meer godsdienstig is, dan zijn er geen verborgen zogenaamde religieuze 
behoeften. Integendeel. Er kan alleen een religieuze verwachting geënt worden op de 
open blijvende vragen die de natuurlijke vroomheid zijn van de geest" (p. 151). 
De filosoof Van Peursen tenslotte, stelt de vraag naar de toekomst der kerken in het 
licht van de ingrijpende verschuivingen in onze hedendaagse cultuur. Hij wijst op de 
ingrijpende veranderingen in de betekenis van de sleutelwoorden van onze algemene 
denktaal, die mede een verschuiving in de betekenis van de kernwoorden der religie 
veroorzaken. Zo zegt hij dat de God van het onderzoek in '66 al niet meer dezelfde God 
is als in het onderzoek van '79! 
We mogen daar de conclusie uit trekken, zeg ik persoonlijk, dat in het kielzog van de 
culturele evolutie ook een geleidelijke evolutie van het religieuze bewustzijn der 
mensheid zich voltrekt. 
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Rekenschap „international" 
Albert Nieuwland 

In deze nieuwe rubriek willen we u op 
de hoogte houden van wat er in de 
belangrijkste internationale huma-
nistische tijdschriften gepubliceerd 
wordt. We zullen korte inhoudsopga-
ven doen, en van de belangrijkste arti-
kelen een wat uitgebreider verslag ge-
ven. We zullen u per keer steeds met 
één nieuw blad kennis laten maken 
door een overzicht te geven van wat er 
in enkele recente nummers aan arti-
kelen verscheen. 

Als eerste blad is aan de beurt het gloed-
nieuwe Amerikaanse blad Free Inquiry 
(eerste nummer winter 1980/81), uitgege-
ven door de Council for Democratic and 
Secular Humanism ($ 14.00 per jaar voor 
4 nummers: Box 5, Central Park Station, 
Buffalo, N .Y . 14215, U.S.A.) Het blad stamt uit vrijdenkershoek, is bewust provoce-
rend antigodsdienstig van karakter en wordt met een voortreffelijke lay-out uitgege-
ven. Naast oorspronkelijke artikelen bevat het o.a. boeiende ingezonden brieven- en 
commentaarrubrieken en film- en boekbesprekingen. Het blad zou m.i. aan waarde 
winnen, als het minder anti-godsdienstig zou zijn, minder volgeschreven door hoogle-
raren in de filosofie en meer aandacht zou besteden aan wetenschappelijk onderzoek 
omtrent mens, maatschappij en cultuur, w.o. ook religie en godsdienst. Daarop zou 
dan humanistisch-filosofische reflectie weer zeer op haar plaats zijn. 

Het eerste nummer (winter 1980/81) wordt voor een groot deel gevuld met „A Secular V 
Humanist Declaration", de beginselverklaring van het blad. De opsteller ervan, Paul 
Kurtz, constateert een snelle groei van groeperingen mensen met „intellectuele bij-
ziendheid", zoals de christelijke en islamitische fundamentalisten, gebedsgenezers, 
volgelingen van charismatische leiders en mensen die in paranormale verschijnselen 
geloven. Naast de godsdienstige religies zijn er dan ook nog de ongodsdienstige religies 
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als allerlei vormen van marxisme en fascisme. Er ontbreekt volgens Kurtz een tijd-
schrift „gewijd aan de diepgaande analyse van religieuze inconsistenties en hun sociale 
gevolgen". 
Het niet-godsdienstig (secular) humanisme gaat uit van de volgende principes. Het 
eerste is het beginsel van vrij onderzoek (vandaar de titel van het blad), niet alleen 
binnen de wetenschap, maar ook in het dagelijkse leven, de politiek, ethiek en 
godsdienst. Verder gaat het uit van de scheiding van kerk en staat, vrijheid als ideaal, 
geloof in de rede, een rationele ethiek, de noodzaak van opvoeding en speciaal van 
morele opvoeding, een godsdienstig scepticisme, vertrouwen in de mogelijkheden van 
wetenschap (science) en technologie, en tot slot een geloof in de evolutieleer. 
Onder de allereerste (gevraagde) ondertekenaren van de Declaration valt het grote 
aantal hoogleraren in de filosofie op (20 van de 58). Om enkele te noemen: Herbert 
Feigl, Walter Kaufmann, Ernest Nagel en Alfred Ayer. Dit bij voorbeeld in vergelij-
king met slechts het tweetal psychologen, die dan ook nog uit één bepaalde (gedragswe-
tenschappelijke) hoek komen: Albert Ellis (rationeel-emotieve therapie) en B. F. 
Skinner (behavioristische psychologie). Ook het aantal natuur-, sociale- en cultuurwe-
tenschapsmensen is relatief laag (resp. 5, 5, 1). 

Het tweede nummer van F. I. (voorjaar 1981) is voor een deel gevuld met kritiek van 
een aantal Amerikaanse columnisten op de Declaration. Als belangrijkste bezwaren 
worden genoemd het overdreven anti-fundamentalisme, het dogmatische van het 
anti-dogmatisme en in het algemeen het onnodig anti-karakter van de verklaring. 
Verder schrijven in het nummer een aantal filosofen over ongeloof en ethiek, Lee 
Nisbet verklaart de nederlaag van Carter uit het elitistische karakter van politiek links 
en er is een allermerkwaardigst conflict tussen de grootheden Popper en Skinner. 
Popper was ook gevraagd de Declaration te ondertekenen, maar had geweigerd om 
twee redenen. De eerste noemde hij relatief onbelangrijk, maar onoverkomelijk, de 
tweede belangrijk, maar wel overheen te komen. De eerste was, dat Skinner medeon-
dertekenaar was. Sir Karl laat zich verleiden tot een scheldpartij: hij acht Skinners 
boeken„ ergeren gevaarlijker dan het meest fundamentalistische religieuze tractaat: er is 
een mengeling van naïveteit, louter onkunde, aanmatigende alwetendheid en Caesar-
achtige grootheidswaanzin in deze boeken aanwezig, die m. i. veel dringender te bestrij-
den zijn dan de kerken". Poppers tweede bezwaar gold de toon en de lengte van de 
Declaration, die bescheidener resp. korter had moeten zijn. Skinner reageert nogal 
ingetogen. Tenslotte volgt er een aanvulling op de lijst (gevraagde) ondertekenaren. 
Om de Nederlanders te noemen: Wim van Dooren, Nettie Klein, J. P. van Praag, Hein 
Roethof, Madzy en Max Rood, Bert Schwartz, Rob Tielman en Anton Wichers. 

Free Inquiry van najaar 1981 bevat een interessant symposium over de toekomst van de 
religie, n.a.v. de opvattingen van de cultuursocioloog Daniel Bell (zie verder). Sidney 
Hook bekritiseert de weinig kritische houding van de Amerikaanse intellectuelen 
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t.o.v. het hedendaagse communisme. Randal Helms beschrijft hoe de nieuwtestamen-
tische verhalen over de opstanding van Jezus op fantasie berusten. Gordon Stein 
bespreekt het boek van de godsdienstsociologen Bellah en Hammond: „Varieties of 
Civil Religion" (1981). Stein is het niet eens met de stelling van de schrijvers, dat er, 
doordat er in de V.S. een veelheid aan traditionele godsdiensten was, er behoefte was 
aan één „burgerlijke godsdienst". Deze is volgens hen een realiteit, doordat er in de 
politiek wordt uitgegaan van de gedachten 1) dat god bestaat, 2) dat zijn wil uitgevoerd 
wordt via democratische procedures, 3) dat democratisch Amerika gods belangrijkste 
vertegenwoordiger op aarde is en 4) dat voor Amerikanen hun land de belangrijkste 
bron voor hun identiteit is. Stein erkent, dat inderdaad vele en wellicht de meerderheid 
van de Amerikanen deze gedachten onderschrijven. Hij ontkent echter ten eerste, dat 
ze gerechtvaardigd zijn en ten tweede, dat ze in de politieke praktijk veel voorstellen. 
Het gebruik van de term „god" in politicis heeft eerder politieke dan godsdienstige 
redenen. 

F. I. van voorjaar 1982 bevat een interview met de science-fiction schrijver Isaac 
Asimov, waarin deze wat open deuren intrapt: „Als wij de bijbel voor letterlijk waar 
willen houden, moeten we de wetenschappelijke methode totaal en volledig afschaffen". 
L. Sprague de Camp geeft in „The continuing Monkey War" een interessante geschie-
denis van de langdurige juridische strijd, die in sommige staten van de V.S. gevoerd 
moest worden om de evolutietheorie op scholen en universiteiten onderwezen te 
krijgen. De laatste „apenwet", die verbood te onderwijzen dat mensen van een lagere 
orde dieren afstamden, is pas in 1968 opgeruimd. Antony Flew, een Engels filosoof, 
constateert verontwaardigd in „The Erosion of Evolution" de aantasting van de zo 
langzamerhand wel bewezen waarheid van de evolutietheorie. Hij noemt een aantal 
voorbeelden: het op een hoop gooien van evolutieleer met Darwinisme, het afdoen van 
dit laatste als een verzameling tautologieën, de evolutieleer zien als „slechts een 
theorie" en nog steeds falsifieerbaar. Flew noemt deze opvattingen „verraad van de 
intellectuelen" in de strijd tegen het oprukkende creationisme (de leer, dat god de 
wereld geschapen heeft, zoals die ook nu nog is). Leo Pfeffer vindt het in „The Religion 
of Secular Humanism" een ironische zaak, dat nu het atheïstisch humanisme in de 
Amerikaanse wetgeving eindelijk als gelijkwaardig aan de godsdiensten beschouwd 
wordt doordat het een religie genoemd wordt, dit de scheiding tussen kerk en staat 
teniet dreigt te doen. In de „Creation-Science Law" van Arkansas wordt nu nl. 
voorgesteld, op basis van de wet op de gelijkheid van religies, zowel de evolutieleer als 
het creationisme te onderwijzen. Nicholas F. Gier keert zich tegen de opvatting van 
godsdienstig-rechts, dat het humanisme een de wet ondermijnende religie is, die op 
school onderwezen wordt. Integendeel: de Amerikaanse grondwet is door religieus-
humanisten opgesteld en humanisme is „as American as applepie". Tot slot legt 
Randal Helms uit, dat de opvatting van de onbevlekte ontvangenis van Maria teruggaat 
op allerlei Griekse mythen. 
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De toekomst van de religie 
Tot slot van dit overzicht van enkele nummers van Free Inquiry een wat uitgebreider 
verslag van een symposium over de toekomst van de religie (F. I. najaar 1981), met als 
belangrijkste bijdragen Daniel Bells „Hobhouse Memorial Lecture", getiteld „ The 
Return of the Sacred?" , gehouden in Maart 1977 voor de London School of Economics 
and Political Science en de reactie daarop van Paul Kurtz, hoofdredacteur van Free 
Inquiry. 
Daniel Bell (hoogleraar sociale wetenschappen Harvard University, „The End of 
Ideology", „The Coming of Post-Industrial Society") beaamt de stelling, dat gods-
dienst en religie nog steeds een toekomst hebben. Dit in tegenstelling tot vrijwel alle 
sociologen van de eerste helft van deze eeuw, die godsdienst als verleden tijd be-
schouwden en het beloofde land eerder bereikt zagen via wetenschap en technologie en 
de eruit voortvloeiende rationalisering. Max Weber is het grote voorbeeld van deze 
opvatting. Bell bekritiseert een moderne adept van Weber, de Engelse godsdienstwe-
tenschapper Bryan Wilson ( „Contemporary Transformation of Religion", 1976). 
Deze constateert als gevolg van de grotere sociale differentiatie (allerlei sociale activi-
teiten worden uitgesplitst in gespecialiseerde vormen) en rationalisering een steeds 
verdergaande secularisering (verwereldlijking). Was vroeger de godsdienst de sociali-
serende instantie bij uitstek, nu is deze functie volgens Wilson om redenen van 
efficiency door verschillende andere instituties (scholen, verenigingen, organisaties) 
overgenomen en is de godsdienst meer in de sector van de vrijetijdsbesteding terecht 
gekomen. 
Bell is het hier niet mee eens. Er is volgens hem inderdaad sprake van rationalisering, 
maar slechts op technologisch en economisch terrein. Op twee andere belangrijke 
gebieden des levens is iets anders aan de gang. Op het politieke een ontwikkeling naar 
grotere gelijkheid en op het culturele terrein een neiging tot grotere zelfverwerkelij-
king. Het maatschappelijk proces vindt tegelijkertijd op verschillende terreinen plaats 
en is nogal complex van aard. Het is daarom niet meer te typeren met slechts de term 
secularisering. Trouwens wat betekent dit woord? Oorspronkelijk letterlijk: ontker-
kelijking, d.w.z. de verkoop van kerkelijke bezittingen. Later overdrachtelijk: het aan 
het kerkelijk gezag onttrekken van verschillende sectoren van het leven. Dit proces 
vindt inderdaad plaats op grond van bovengenoemde rationalisering. Ernaast is óók 
van een ander proces sprake, nl. dat wat Weber onttovering van de wereld noemt. Dit, 
ook ontheiliging of ontwijding te noemen, vindt zijn oorsprong niet zozeer in de 
rationalisering op economisch-technologisch terrein, maar in een bepaalde verande-
ring van de hele cultuur, in de stijl van reageren van mensen op de existentiële 
levensproblemen. Was deze stijl vroeger meer collectief van karakter, ingebed in 
godsdienstige rituelen, waarbij gemeenschappelijke waarden beleefd werden, later 
werd deze meer individueel en instrumenteel van aard met een grotere aandacht voor 
de middelen om het eigen zelf, de eigen persoonlijkheid te ontwikkelen. 
De gevestigde godsdiensten konden met hun verouderde rituelen hun aanhangers niet 
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meer boeien, terwijl er toch een groeiende behoefte bestond om met de fundamentele 
levensproblematiek in het reine te komen. Bell ziet een aantal nieuwe vormen van 
religie, die hier een antwoord op proberen te geven. 
In de eerste plaats zijn er de moraliserende religies, zoals de verschillende soorten 
fundamentalisme, die sterk de nadruk leggen op het „zondige" karakter van het 
moderne leven. Ze zoeken hun kracht in het bestrijden van moderne verworven 
rechten, zoals die op abortus, sexuele vrijheid, euthanasie, enz. Aanhangers zijn vnl. 
de in het nauw gedreven lage-middenklassers. Op de lange termijn nemen deze in 
omvang af, maar op de korte kunnen zij het sterkste element van een religieuze revival 
vormen. 
Ten tweede zijn er de verlossingsreligies met hun aanhang onder de beoefenaren van 
intellectuele en vrije beroepen. Deze hopen van individuele zware lasten verlost te 
worden door zich te onderwerpen aan verplichtingen van een gemeenschap. Het zijn 
reacties op de grootschaligheid van de moderne maatschappij, de kibboets is een 
voorbeeld. 
In de derde plaats zijn er de mythische en mystieke religies, waarvan de aanhangers 
minder duidelijk dan bij de daarnet genoemde vormen tot een bepaalde kategorie van 
de bevolking behoren. Zij zoeken bestaansverheldering in de oude overgeleverde 
mythen of in mystieke ervaringen. 
Bell kan niet voorspellen, welke vorm van religie mensen in de toekomst het meest zal 
aanspreken. In ieder geval zullen het religies moeten zijn, die gericht zijn op een 
„jenseits", een „voorbij" aan alledaagsheid, aan pure empirie, aan (natuur)weten-
schappelij kheid en technologie. Een „voorbij", dat onze cultuur juist voorbij achtte... 

Paul Kurtz (hoogleraar filosofie aan de State University of New York te Buffalo, 
hoofdredacteur Free Inquiry) is het niet eens met Bells conclusies en aanbevelingen. 
Zijn bezwaren gelden ten eerste het anti-intellectuele karakter van vele religies. Met 
name het fundamentalisme is een reële bedreiging voor de onafhankelijkheid van 
scholen, universiteiten, media en wetenschap. Kurtz' tweede bezwaar geldt het (neo) 
conservatieve politieke element van Bells opvattingen. In feite wil deze de klok 
terugdraaien om een aantal uitwassen van de moderne samenleving uit te bannen, in 
plaats van deze op rationele wijze te overwinnen. Volgens Kurtz heeft de religie 
inderdaad een taai leven en wel om twee redenen. De eerste is de naïveteit van de mens: 
een overwinning van de rede op het bijgeloof duurt nooit lang, iedere generatie moet 
weer helemaal opnieuw kritisch leren denken. De tweede reden is de behoefte van de 
mens aan een definitief antwoord op de levensvragen (Bells existentiële functie van 
religie). Mensen moeten leren, dat er geen uiteindelijke antwoorden te geven zijn. De 
wetenschap geeft wel inkijk in de makro- en mikrokosmische oneindigheid, maar 
houdt zich niet met de zin ervan en andere existentiële vragen bezig. Het humanisme 
moet dit wel doen, zonder definitieve antwoorden te willen formuleren. Mensen 
moeten zonder angst en bijgeloof met het levensmysterie leren leven. Ze kunnen 
elkaar daarin in vrijheid en via de rede bijstaan, ook in het post-moderne tijdperk. 



Losse notities 

De kaas en de wormen 
Carlo Ginzburg, hoogleraar in de nieuwe geschiedenis aan de universiteit van Bologna, 
was in 1962 op zoek naar akta van de inquisitie in de archieven van Udine. Hij wilde de 
geschiedenis van een kleine sekte schrijven. Bij dit onderzoek stuitte hij op de proces-
stukken van een molenaar uit Friuli, Domenico Scandella, die, na een jarenlang 
proces, in 1601 door het Heilig Officium als ketter verbrand werd. Ginzburg liet zijn 
aanvankelijk onderzoek liggen omdat hij gefascineerd werd door Menocchio's (de 
bijnaam van Scandella) geval. Het bleek namelijk, dat deze molenaar eigen denkbeel-
den had gehad over godsdienst en Kerk, over de schepping, over Christus, over de ziel, 
over de sacramenten en dat hij zijn ideeën had besproken met ieder die ze horen of niet 
horen wilde. Wat Ginzburg trof was de moed van Menocchio om zijn kritiek op de Kerk 
zo openlijk te uiten. Die moed was even groot als die van alle ketters, die om hun geloof 
verbrand werden, terwijl ze, na herroeping van hun denkbeelden, hun leven hadden 
kunnen behouden. Eigenlijk — als men moed zou kunnen meten — was Menocchio nog 
moediger dan de lutherse, calvinistische of doperse martelaren omdat zij zich gesterkt 
wisten door de gelijkgezinden, terwijl Menocchio volstrekt alleen stond. Denkt u zich 
eens in; een eenvoudige, ongeletterde, betrekkelijk arme molenaar, oppassend echt-
genoot, vader van zeven kinderen, geeft uiting aan zijn denkbeelden en weet, dat dit 
hem zijn leven zal kosten. 
De molenaar heeft geen profetische natuur, wil geen volgelingen maken, wil geen sekte 
stichten, wil alleen van gedachten wisselen over alles waarover hij heeft nagedacht. 
Ginzburg onderzocht waar Menocchio zijn denkbeelden vandaan had en vond, dat in 
zijn gedachten tal van elementen voorkwamen van oud volksgeloof, dat levend was 
gebleven onder de officiële kerkleer. Wel vond hij, dat Menocchio door bepaalde 
boeken was beïnvloed (o.a. door de Fioretti della Bibbia, door het boek over de reizen 
van Mandeville, door de Decamerone van Boccaccio), maar de theologische literatuur 
van zijn tijd kent hij niet en herhaaldelijk zegt hij tegen zijn ondervragers, dat hij door 
eigen nadenken zijn denkbeelden heeft gevormd. Van Luther en de Wederdopers 
heeft hij wel gehoord maar hij is beslist geen protestant. Hij beschouwt zichzelf als een 
gelovig christen, hij gaat naar de mis en hij biecht. Hij is zeker geen groot of oorspron-
kelijk denker maar wat hem tot een fascinerende figuur maakt is zijn nuchtere en 
scherpzinnige kritiek op de paus, de clerus, de sacramenten en de ceremonieën. 
Zijn hoofd is vol van de wonderlijkste, primitiefste en verwardste ideeën over de 
schepping, de engelen, over de ziel en het heil, en dan ineens uit hij denkbeelden even 
diepzinnig als origineel. 
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Herhaaldelijk wordt hij door zijn ondervragers vastgepraat en dikwijls zegt hij, dat hij 
geen antwoord weet te geven. Allerwonderlijkst is zijn scheppingsverhaal. Alles was in 
den beginne chaos, vertelt hij , en uit de chaos werd de wereld gevormd, zoals kaas uit 
melk wordt gemaakt. In de kaas kwamen wormen, die de kaas aanvraten en in de gaten 
van de schepping kwamen de engelen en ook werd God toen geschapen. Daarom 
noemde Ginzburg zijn boek I! formaggio e i vermi, vertaald als: The cheese and the 
worms. The Cosmos of a Sixteenth-century Miller. Direct rijst de vraag wie dan de 
wereld uit de chaos geschapen heeft en dan blijkt, dat Menocchio of de natuurkrachten 
bedoelt of een onpersoonlijke goddelijke macht. Hij heeft zeker gehoord van de vier 
oerelementen, maar zijn gedachten over de kosmogenese zijn verward. Denk nu niet, 
dat Menocchio één van de tallozen is, die dwaze, verwarde denkbeelden hebben over 
alles wat tussen hemel en aarde is. Keer op keer wordt men getroffen door originele, 
diepzinnige gedachten, na lang nadenken geformuleerd. Zelfbewust zegt hij: „ ... als ik 
verlof had naar de paus te gaan of naar een koning of een vorst, die mij zou willen 
aanhoren, dan zou ik een heleboel dingen te zeggen hebben en als hij mij daarna zou laten 
doden, zou mij dat niets kunnen schelen". 
Tijdens de zitting van 12 juli 1599 haalt hij de parabel van de drie ringen, bekend door 
Lessings Nathan der Weise , aan en vervolgt dan: „God de vader heeft verscheidene 
kinderen, die hij liefheeft, bijv. Christenen, Turken en Joden en aan ieder heeft hij de wil 
gegeven volgens de eigen wet te leven en wij weten niet welke de ware is. Daarom zei ik, dat 
ik, omdat ik als Christen geboren ben, een Christen wil blijven en als ik als Turk geboren 
was zou ik als een Turk willen leven". „Geloof je dan", vraagt de inquisiteur, „dat wij 

niet weten welk geloof het ware is?" Waarop Menocchio antwoordt: „Ja heer, ik geloof, 

dat ieder mens meent, dat zijn geloof waar is en wij weten niet welk geloof het ware is, 
maar omdat mijn grootvader, mijn vader en mijn familie Christenen waren, wil ik een 
Christen blijven en geloven, dat dit geloof het ware is". 

Menocchio is een vrijdenker, geloven en denken op gezag is hem vreemd. Hoe 
primitief, onlogisch en dwaas, maar ook hoe diepzinnig, waar en doordacht zijn 
denkbeelden ook zijn, boven de details rijst zijn hoofdgedachte: Ken God, dank hem 
en heb uw naaste lief. De rest is onzin, soms verfoeilijk, soms meelijwekkend. 
Ginzburg gaf zijn boek een motto mee van Céline: „ Tout ce qui est intéressant se passe 

dans l'hombre. On ne sait rien de la véritable histoire des hommes". Behoudens de 
celinaire overdrijving zal dit wel moeten betekenen, dat de ars der historie zich niet 
bezig houdt met de angsten, de vreugden en het verdriet van de gewone stervelingen. 
Om die te leren kennen moet men de literatuur, de belles-lettres lezen, maar daar geldt 
nu weer, dat de gewone man niet kon, mocht of wilde schrijven. Daarom is Ginzburgs 
boek zo uitzonderlijk, omdat men hier kennis maakt met de denkbeelden van een 
zelfstandig denkende man, die de moed had vol te houden, wetend dat hij verbrand zou 
worden als ketter. Hoevelen dachten als hij? 
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Zelden heb ik een boek gelezen, waarin zo duidelijk het goed van de geestelijke 
vrijheid en de wrede absurditeit van elke vorm van inquisitie tot uiting komt. 

H. Bonger 
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