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Humanisten in Nederland; 
een cijfermatige verkenning 

Rob Tielman 

Nadat in de vorige nummers van Rekenschap Yvette Bommeljé en Peter 
Doorn een schets hebben gegeven van de toegenomen buitenkerkelijkheid in 
Nederland (44%), en Joos Sinke en ondergetekende van de groeiende huma-
nistische stroming (20 tot 25%), wil ik in dit artikel een cijfermatige verken-
ning doen onder de mensen die zich zelf verwant verklaard hebben met de 
ideeën van het Humanistisch Verbond. Dit mede om het (onterechte) verwijt 
te ontzenuwen dat het HV alle buitenkerkelijken zou claimen. 

De gegevens uit dit artikel zijn grotendeels afkomstig uit representatief steekproefon-
derzoek van de afdeling Kijk- en luisteronderzoek van de NOS.' Het is dankzij dit bu-
ro dat voor het eerst op grote schaal cijfermatige verkenningen zijn gedaan naar de tot 
nu toe meestal door sociale wetenschappers genegeerde humanisten in Nederland.2  
Allereerst is onderzoek gedaan naar de bekendheid van het Humanistisch Verbond. 
Die blijkt zeer hoog te zijn: in 1978 was dat 88%, in 1981 zelfs 96%! Ter vergelijking 
de bekendheid van het IKON: 68%, de FNV: 63%, de PSP: 78%, en het KNMI: 
95%. Vervolgens is nagegaan of men ook kon zeggen wat het HV is. In 1978 wist 27% 
hierop een geheel of gedeeltelijk juist antwoord te geven, in 1981 was dat gestegen tot 
39%. Voorts is gevraagd wat de meest kenmerkende ideeën van het HV zijn. In 1978 
wist 18% hierop een geheel of gedeeltelijk juist antwoord te geven, in 1981 was dat 
gestegen tot 24%. Hieruit blijkt wel dat er voor het HV nog een hoop te doen valt als 
het gaat om het verspreiden van de meest elementaire kennis omtrent het Huma-
nistisch Verbond. 
Nagegaan is waar de onbekendheid met het HV en zijn ideeën het grootst is. Vooral 
het onderwijs blijkt schromelijk te kort te schieten: van alle 12 tot 14-jarigen blijkt 
75% nog nooit van het HV gehoord te hebben en is daarenboven 21% niet bekend 
met zijn ideeën! Bij de 15 tot 19-jarigen is dat respectievelijk 37 en 49%, bij de 20 tot 
24-jarigen 14 en 62%, bij de 25 tot 34-jarigen 10 en 58%, waarna het zich stabiliseert. 
Dat vermoedelijk vooral het lager onderwijs in gebreke blijft, blijkt uit de volgende 
cijfers. Van degenen die alleen een lagere opleiding hebben, blijkt 32% nog nooit van 
het HV gehoord te hebben, en 48% niet met zijn ideeën bekend te zijn. Bij de middel-
baar en hoger opgeleiden blijkt dat respectievelijk 5 en 34% te zijn. Verder blijkt de 
onbekendheid groter te zijn bij vrouwen dan bij mannen, en meer voor te komen op 
het platteland dan in de stad. Zij blijkt nauw samen te hangen met het niet geïnteres-
seerd zijn in politiek en het niet of nauwelijks lezen van dagbladen. 
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Aan alle ondervraagden is een korte omschrijving gegeven van de ideeën van het Hu-
manistisch Verbond, en gevraagd of men zich daarmee verwant voelt. Deze omschrij-
ving luidt als volgt: 'Humanisten vinden dat mensen uiteindelijk zelf en met elkaar de 
verantwoordelijkheid dragen voor hun leven en voor de wereld waarin ze leven. Daar-
bij beroepen humanisten zich niet op krachten of machten van buitenaf, ze zijn er van 
overtuigd dat je alleen maar met menselijke vermogens kan proberen het leven en de 
wereld te leren kennen en er zin aan te geven.' Er is in 1978, 1981, en 1983 een gestaag 
groeiend deel van de bevolking dat zich daardoor aangesproken voelt: 14, 17, en 
18%. Zo'n 30% spreekt het daarenboven tamelijk aan, 20% nauwelijks, en 17% ge-
heel niet. De echte tegenstanders van het humanisme zijn de 11% die tegen de zend-
tijd van het HV zijn. Hieronder volgt een nadere analyse van degenen die zich wèl ver-
want voelen met de ideeën van het HV. 
Vooral door de grote onbekendheid met het humanisme onder jongeren, blijkt de ver-
wantschap met de ideeën van het HV vooral bewust te leven bij degenen die ouder zijn 
dan 25 jaar. Van de lager opgeleiden vormen de verwante humanisten slechts 8%, ter-
wijl dat bij de middelbaar en hoger opgeleiden maar liefst 29% is! Dat betekent dat 
onder de humanisten de lager opgeleiden voor ongeveer de helft ondervertegenwoor-
digd zijn, en de middelbaar en hoger opgeleiden meer dan dubbel oververtegenwoor-
digd zijn. 
Ook in dit onderzoek wordt de stelling bevestigd dat de humanisten vooral in de ste-
delijke woongebieden te vinden zijn. De Randstad is sterk vertegenwoordigd en Lim-
burg ondervertegenwoordigd. Voorts valt op dat humanisten rheer dan gemiddeld de 
krant lezen en sterk politiek geïnteresseerd zijn. Van de stemmers op niet-
confessionele partijen vormen de humanisten bij de PvdA 20%, de VVD 17%, D'66 
27%, de PPR 33%, de PSP 46% en de CPN 20%. Opvallend is dat 10% van de 
CDA-stemmers zich verwant blijkt te voelen met de ideeën van het HV. Onder de le-
den van de omroepen zijn de humanisten het belangrijkst bij de VPRO (45%), ge-
volgd door de VARA (24%) en de AVRO (13%). 
Een opmerkelijk gegeven is het feit dat er ook verwantschap met de ideeën van het 
Humanistisch Verbond blijkt te bestaan onder kerkleden en godsdienstigen, en dat 
onder buitenkerkelijken en ongodsdienstigen de onbekendheid met de HV-ideeën het 
grootst is. De affiniteit met het HV komt het meest voor bij de hervormden (11%) en 
het minst bij de katholieken (9%) onder de grote kerken (gegevens over de kleine ont-
breken). Van de buitenkerkelijken blijkt 15% en van de ongodsdienstigen 13% het 
niet met de HV-ideeën eens te zijn, respectievelijk 19 en 21% nog nooit van het HV 
gehoord te hebben. Van alle onderzochten blijkt 48% nooit naar de kerk te gaan, en 
is 38% ongodsdienstig. Wat is de betekenis van deze cijfers voor het Humanistisch 
Verbond? 
In de eerste plaats moet het ronduit verontrustend genoemd worden dat de onbekend-
heid met de HV-ideeën juist het grootst is in de buitenkerkelijk/ongodsdienstige doel-
groep; ongeveer een kwart van de bevolking, vaak laag opgeleid, blijkt niet door het 
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HV bereikt te worden. Vooral het op de basisscholen aangeboden humanistisch vor-
mingsonderwijs kan een belangrijke weg vormen om deze bevolkingscategorie in de 
toekomst te informeren. Hiermee samenhangend blijkt het onjuist te zijn basisinfor-
matie omtrent het HV bekend te vooronderstellen, iets waarmee de publiciteitsmedia 
van het HV, ernstig rekening zouden moeten houden. 
In de tweede plaats blijkt uit vergelijking met andere onderzoekingen3  dat de leeftijds-
opbouw, het opleidingsnivo, de politieke interesse, en dergelijke van het HV redelijk 
vergelijkbaar zijn met die in het bestaande humanistische achterland. Er is alleen één 
opmerkelijke beperking, namelijk dat een deel van de verwanten zich in kerkelijke 
kring bevinden. En zo dient zich een merkwaardig dilemma aan: moet het HV zijn 
aandacht primair blijven richten op de ongodsdienstig /buitenkerkelijke doelgroep 
(waar wij nog bij velen onbekend blijken te zijn), of moet het meer aandacht gaan 
besteden aan de geestverwanten in kerkelijke kring? Of valt het één met het andere te 
combineren? 
Duidelijk is in ieder geval wel dat het Humanistisch Verbond zich terecht niet anti-
kerkelijk heeft opgesteld en evenmin alle buitenkerkelijken heeft geclaimd. Uit-
gangspunt is de humanistische beginselverklaring en die blijkt in de praktijk de beper-
kingen van de (buiten)kerkelijke scheidslijnen te overstijgen. Misschien is dat wel een 
reden waarom het HV vaak van bepaalde kerkelijke zijde van anti-kerkelijkheid 
wordt beschuldigd: om op die manier een dreigend weglopen van humanistisch ge-
oriënteerden in kerkelijke kring tegen te gaan? Hoe het ook zij: het HV wil niemand 
claimen maar stelt de menselijke keuzevrijheid en gelijkwaardigheid centraal. Daarin 
staat het gelukkig niet alleen: 66070 van de ondervraagden vindt het in verband met de 
vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van levensbeschouwing van belang dat het 
HV zendtijd heeft. Moge die zendtijd er ook toe bijdragen dat de meest fundamentele 
ideeën van het HV bij brede lagen van de bevolking bekend raken. Het staat vervol-
gens iedereen vrij om het met die ideeën grondig oneens te zijn: het is juist voor die 
vrijheid dat het HV zal blijven strijden. 

Noten: 
I. Het betreft de NOS-onderzoekingen: Affiniteit met het HV (1978), Bekenheid HV (1981), 

en Vijf minuten bedenktijd (1983). 
2. De representatieve steekproeven hebben respectievelijk een omvang van ruim 10.000, 433 en 

561 respondenten. De meer gedetailleerde uitsplitsingen zijn op het grootste onderzoek ge-
baseerd, de vergelijkingen in de tijd mede op de laatste twee. 

3. Zie: Wichers, A.J., e.a., Humanisme en buitenkerkelijkheid I, Utrecht 1979, idem II, 
Utrecht 1981. 



Over godsdi nahr25.1 

H. Bonger 

Ook in humanistische kring is de herinnering levend gebleven aan de jaar-
rede van het Thijmgenootschap, —een organisatie van R.K.-intellectu-
elen — die professor Pompe in 1953 uitsprak over de godsdienstvrijheid. 
Hier was een man aan het woord, die met hart en verstand de vrijheid van 
godsdienst en van niet-godsdienstige levensovertuigingen stelde, niet aarze-
lend en schoorvoetend, maar principiëel vanuit zijn katholieke geloof. Nadat 
de juridische afdeling van het Thijmgenootschap een tiental jaren geen pu-
blicaties had uitgegeven — zoals prof. Feldbrugge meedeelt — verscheen kort 
geleden een bundel opstellen, waarin opnieuw de godsdienstvrijheid aan de 
orde komt. De vijf beschouwingen, geschreven door M.J.J.G. Chappin, 
J.P. van Twist, P.J.J.M. de Waart, C.A.J.M. Kortmann en F.J.M. Feld-
brugge, waren working papers voor de vergadering van januari 1983, gehou-
den in Tilburg. Over twee van de inleidingen, die van Chappin en van Van 
Twist, een paar opmerkingen. 

Ten eerste over de rede van Chappin, hoogleraar in de kerkgeschiedenis aan de theo-
logische faculteit van de Universiteit van Nijmegen, getiteld Katholieke kerk en vrij-
heid van godsdienst; historische belichting van een theologisch probleem. Chappin 
gaat uit van de Verklaring over godsdienstvrijheid, geformuleerd op het Tweede Vati-
caanse Concilie in december 1965. Paus Johannes XXIII, op wiens initiatief het con-
cilie bijeenkwam, wordt niet genoemd. Een thema van Chappins beschouwing is de 
vraag, of deze Verklaring in de lijn van de ontwikkeling van het theologisch denken 
een te voorziene afsluiting vormde of gezien moet worden als een "volkomen nieuwe 
benadering van het probleem van de godsdienstvrijheid". 

Eenzijdig en onvoldoende 
Alleen een historisch onderzoek, zegt Chappin, kan deze vraag beantwoorden. En dit 
historisch onderzoek nu is teleurstellend eenzijdig en onvoldoende uitgevallen. Als de 
schrijver uitgaat van de basis van de godsdienstvrijheid van de Verklaring, gelegen in 
het respect voor de menselijke waardigheid, dan had hij aan dat begrip een passage 
moeten wijden, want alle voorgaande eeuwen is de R.K.-kerk ook uitgegaan van de 
waardigheid van de mens, die gelegen is in de mogelijkheid van de mens om de genade 
te ontvangen. Waardoor dan de verandering van een onverdraagzame inquisitoire 
kerk, tot een verklaring van godsdienstvrijheid, gebaseerd op de idee van de menselij- 
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ke waardigheid? Dat, eeuwenlang, voor de R.K.-kerk het geloof in de wil verankerd 
lag en de ketter, 'tegen beter weten in' verkeerd wilde geloven (door onedele motieven 
aangelokt) had in Chappins beschouwing een plaats moeten krijgen. Zou de schrijver 
er op wijzen, dat daarvoor de hem toegemeten tijd en ruimte te krap was, dat zou dit 
argument zijn kracht verliezen als hij de historische belichting van de eerste drie eeu-
wen had weggelaten, omdat de Kerk toen nog niet in de positie was om verdraagzaam 
of intolerant te zijn. Wat ook opvallend is in zijn beschouwing is het feit, dat hij, 
voorzover ik weet, bijna uitsluitend katholieke auteurs noemt in de noten. Van-
zelfsprekend noemt hij het voortreffelijke boek van Lecher, Histoire de la Tolérance 
au siècle de la Réforme maar uit niets blijkt, dat hij Toleranz und Offenbarung van 
Khn kent, noch The travail of religious liberty van Bainton, noch Das geschichtspro-
blem der Toleranz van Khn in de bundel Autour de Michel Servet et de Sébastien 
Castellion. Het gaat niet aan bij de behandeling van het probleem van de godsdienst-
vrijheid niet-katholieke auteurs of niet te kennen of niet te citeren. Dit voorbij gaan 
van niet-katholieke auteurs wreekt zich vooral o.a. bij punt 4 van de historische be-
lichting, Van Hervorming tot Verlichting. Geen woord over de invloed van de tole-
rante mystiek, geen woord over Erasmus, geen woord over de grote protagonisten van 
de godsdienstvrijheid, de spiritualisten Seb. Franck en D.V. Coornhert, die alle gods-
dienstige motieven voor de vrijheid van godsdienst in de 16e eeuw noemen, geen 
woord over de invloedrijkste verdediger, Seb. Castellio. Zij allen verdedigden de ge-
loofsvrijheid op grond van hun geloof. 

Godsdienstvrijheid een mensenrecht? 
Het is verre van voldoende om zo herhaaldelijk, zoals de schrijver doet, de nadruk te 
leggen op de uitspraak, dat de waarheid alle rechten en de dwaling geen rechten heeft, 
terwijl het probleem nu juist is, dat alle dogmatische kerken dit menen en men er, ook 
in katholieke kring, al lange tijd van overtuigd is, dat die godsdienstige waarheid dan 
toch altijd door mensen wordt ontvangen, die niet gelijk geloven. Indien Chappin op 
een vollediger en meer verantwoorde manier over de historische ontwikkeling had ge-
schreven, had hij de Verklaring van Vaticanum II niet een 'hoogst revolutionair docu-
ment' genoemd, maar een afsluiting van een lang proces in het theologisch denken. 
De grote meerderheid van de bisschoppen, die voor de Verklaring stemden waren 
toch niet allen "hoogst revolutionaire" theologen? En hiermede ben ik bij het groot-
ste bezwaar gekomen tegen Chappings bijdrage. Ik weet, dat de godsdienstvrij-
heid — die dus leidt tot een pluriforme maatschappij — voor de R.K.-Kerk een zwaar 
probleem vormt, omdat het adagium "Buiten de Kerk geen heil" nooit helemaal ver-
klonken is, maar als een R.K. theoloog-historicus in 1982 hierover een inleiding houdt 
dan heeft de lezer het recht om te weten aan welke zijde de spreker staat. Juicht hij de 
godsdienstvrijheid, als een mensenrecht aangenomen door de V.N., toe of acht hij dit 
grondrecht een gevaar voor zijn Kerk en verwerpt hij dit? Daarover geeft de inleiding 
geen uitsluitsel of, indien wel, worden er zoveel restricties genoemd, dat men zijn 
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standpunt niet te weten komt. Geen woord wordt gewijd aan de gedachte, die zo'n 
grote rol speelde bij de bespreking op het Vaticanum II, dat het geloof in vrijheid ver-
worven en beleden dient te zijn, daar het anders niets dan huichelaars kweekt. Het 
adagium "Dwingt hen in te gaan" (Matth. 22) heeft in de eeuwen van de inquisitie de 
innerlijke kracht van de Kerk niet versterkt. Dat de inleider zo weinig open en duide-
lijk is geweest is schadelijk voor zijn bijdrage. Ik schrijf dit niet om Chappin iets on-
aangenaams aan te doen. Ik heb de pretentie niets onredelijks of kwetsends te hebben 
geschreven. 

Verwarrende gelijkstelling 
De bijdrage van J.P. van Twist, getiteld Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging 
vraagt eveneens om kritiek, vooral omdat zijn beschouwing over het onderscheid tus-
sen godsdienst en levensovertuiging kant noch wal raakt en op een onaanvaardbare 
manier het moderne ongodsdienstige humanisme discrimineert. Dat de inleider religie 
en godsdienst identiek stelt is hem vergeven omdat voor katholieken deze begrippen 
gelijk zijn, maar verwarrend onjuist is het als de begrippen religieus en godsdienstig 
identiek worden gesteld en die gelijkstelling ligt expliciet en impliciet in de beschou-
wing. Dan is het ook geen wonder, dat de scheiding tussen godsdienst en levensover-
tuiging, die de schrijver aanbrengt alleen maar verwarrend werkt. Als Van Twist de 
moeite had genomen om het boek Grondslagen van humanisme van J.P. van Praag 
hierover te raadplegen, zou hij anders geschreven hebben, naar ik vermoed. "De 
grens tussen levensovertuiging en politieke overtuiging is vaak moeilijk te trekken" 
zegt Van Twist. "Denken we maar aan communisme, pacifisme, nationaal-
socialisme, fascisme". In deze passage wordt zoveel onzinnigs beweerd, dat ik niet 
weet waar te beginnen. Maar vooruit met de geit. Als de inleider nu eens in de plaats 
van levensovertuiging het woord geloof had gezet, zou zijn beschouwing dan anders 
zijn geworden? Bij de eenheid van Staat en Kerk is de grens niet alleen moeilijk te 
trekken maar bestaat hij niet, omdat de Kerk ook de politiek bepaalt. Als de schrijver 
een ogenblik aan de imam Khomeiny had gedacht, zou hij zijn dwaze scheiding in de-
zen hebben moeten opgeven. 
Nooit heb ik ervan gehoord, dat pacifisme of een levensovertuiging of een politieke 
overtuiging is, wel kan dit ideaal voortvloeien uit een godsdienstige levensovertuiging 
of een niet-godsdienstige. 
Evenzeer is de beschouwing over het geweten verward en verwarrend. "Men kan" 
schrijft de inleider "van buitenaf niet dwingend bewerken, dat iemand een bepaalde 
godsdienst of levensovertuiging van harte in zijn innerlijk opneemt of dat hij haar 
prijs geeft. In die zin is "vrijheid van godsdienst respectievelijk levensovertuiging" al-
tijd al aanwezig, altijd al werkelijk. Het is in deze zin op zijn minst overbodig te vra-
gen, of er een moreel, algemeen-menselijk, redelijk, natuurlijk recht op vrijheid van 
godsdienst en levensovertuiging bestaat en ervoor te pleiten dat zo'n recht vervolgens 
gepositiveerd wordt: men behoeft niet bezorgd te zijn over een recht op iets dat er al- 
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tijd al is". Als de inleider bedoelt, dat iemands geloof geen object van dwang kan 
zijn, zal dat niet tegengesproken kunnen worden, maar als hij spreekt van een recht 
dat er altijd al is en dat men zich niet bezorgd hoeft te maken, dan zou de inleider deze 
bemoediging eens hebben moeten voorleggen aan de tienduizenden die op de brand-
stapels hun leven verloren. 

Internationale vredeskonferentie 

De International Humanist and Ethical Union (IHEU) organiseert een 
internationale vredeskonferentie in Zutphen. Deze konferentie vindt plaats 
van vrijdag 26 tot zondag 28 augustus in 'De Hanzehof', Coehoornsingel 1 
te Zutphen. Er zijn twee hoofdthema's: Humanisme en (kern)bewapening; 
en Vredesopvoeding in humanistisch perspektief. 
Voor het eerste thema zijn drie inleiders uitgenodigd: prof.dr. v.d. Enden 
over humanistische antwoorden op (kern)bewapeningsproblematiek, prof. 
dr. Niesing over maatschappelijke gevolgen van bewapening en prof.dr. 
Barnaby zal het hebben over de verdediging zonder kernwapens. 
Dr. Kahl zal een inleiding geven over vredesopvoeding in humanistisch 
perspektief en dr. Geeraerts over sociale verdediging en geweldloze weer-
baarheid. Tot slot leidt W. van der Schaaf (ABOP) het onderdeel in over de 
rol en de taak van de vakbeweging in vredesvraagstukken en de rol van de 
leerkrachten in het ontwikkelen en geven van vredesonderwijs. 
De deelnemersprijs bedraagt f 120,— en u kunt zich aanmelden bij de 
IHEU, Oudkerkhof 11 in Utrecht, tel. 030-312155. 



Kansen en obstake s voor een 
vreedzaam Midden-Oosten 

Jan Stoof 

Vijfendertig jaar na de proclamatie van de staat Israël kan dit land nog steeds 
bogen op een meer dan normale belangstelling van degenen die zich met inter-
nationale politiek bezighouden. 

Zelf bevond ik me in het voorjaar van 1948 nog in de kinderstoel, maar enig graafwerk 
in de geschiedenis van Israël brengt me tot de conclusie dat drie elementen die indertijd 
de aandacht trokken dit momenteel, begin mei 1983, nog steeds doen. Ten eerste is 
daar de respect afdwingende vasthoudendheid waarmee het joodse volk zich heeft ge-
zet aan de taak om zichzelf een land te bezorgen en dat tot bloei te brengen. Ten tweede 
is daar de volslagen ontoereikende wijze waarop indertijd en in de loop der volgende 
jaren is omgegaan met de belangen van de Arabische bevolking van het gebied dat nu 
onder Israëlisch bestuur staat — door de Arabische staten zowel als door Israël. Ten 
derde hangt er nog steeds kruitdamp boven Israël, zij het in wisselende dichtheid. Zelfs 
vanuit een land dat zelf in zijn geschiedenisboeken een tachtigjarige oorlog heeft opge-
tekend kan men dit niet dan met verbijstering volgen. 

Vrede 
Toch zijn er in de afgelopen vijfendertig jaar ontwikkelingen opgetreden die het moge-
lijk maken een Midden-Oosten voor de geest te brengen waar, althans voor zover Israël 
er bij betrokken is, vrede heerst. Nadat Israël in 1967 aanzienlijke gebiedswinst wist te 
boeken kroop in de Arabische wereld een spoortje van twijfel binnen aan de juistheid 
van het streven om de staat Israël van de kaart te vegen. En omgekeerd hebben bepaal-
de gebeurtenissen tijdens de oorlog van 1973 Israëliërs tot het besef gebracht dat de 
reeks van Israëlisch-Arabische oorlogen maar van beperkte lengte kon zijn. Het pro-
bleem was, dat zelfs in 1973, vijfentwintig jaar na de eerste Israëlisch-Arabische oorlog 
de partijen geen weg wisten te vinden om aan een onderhandelingstafel te gaan zitten. 
Die impasse werd pas doorbroken in 1977 toen de toenmalige Egyptische president Sa-
dat zich in Jeruzalem meldde met de boodschap 'vrede'. Een coup de théátre die vriend 
en vijand onder het publiek met stomheid sloeg. Eén toeschouwer zag in dat hier iets 
plaatsvond dat van enorm nut kon zijn bij het gunstig afwikkelen van het Arabisch-
Israëlische conflict: de toenmalige president van de Verenigde Staten, Carter. Het ac-
coord waartoe hij de Egyptische president en de Israëlische premier in 1979 wist over te 
halen staat nog steeds als een mijlpaal te boek. Carter bereikte (of liever: formaliseer- 
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de) wat Sadat had ingeleid: het bestaan van een gespreksmogelijkheid tussen Israël en 
tenminste één Arabisch land. Het is goed om deze gebeurtenis voor ogen te houden 
wanneer we naar het toneel kijken dat zich momenteel voor onze ogen afspeelt. 

Onbuigzaamheid 
Sinds 1979 is de situatie aan de Israëlisch-Arabische grenzen evenwel niet geheel en al in 
gunstige zin gewijzigd. De Israëlisch-Egyptische betrekkingen zijn, na een aanvankelij-
ke opbloei, weer afgekoeld. Niet alleen omdat Sadats opvolger Moebarak weer meer 
inhoud wenst te geven aan Egypte als Arabisch land, maar ook omdat premier Begin 
keer op keer blijk heeft gegeven van een weinig toegevende houding tegenover de wen-
sen van de Arabische landen. 
Over de achtergrond van die onbuigzaamheid kan men verschillend denken, maar een 
aantal factoren laten zich zonder veel moeite neerschrijven. Premier Begin en zijn me-
destanders zijn aanhangers van een vorm van politiek die weliswaar aan duidelijkheid 
weinig te wensen overlaat maar aan onbuigzaamheid evenmin. Die onbuigzaamheid 
spruit grotendeels voort uit een keer op keer benadrukte zorg om het voortbestaan, om 
de veiligheid van de staat Israël. De zuiverheid van dit element is overigens aangetast 
geraakt door uitspraken van sommige Israëliërs en ook van premier Begin, dat bepaal-
de gebiedsuitbreidingen meer inhouden dan het versterken van de veiligheid van de 
staat Israël, dat er een bijbels recht aan ten grondslag ligt. Het hoeft op deze plaats 
geen betoog dat dit de discussie nauwelijks vergemakkelijkt. 
Een andere factor is het bestaan van de Palestijnse bevrijdingsorganisatie PLO, sinds 
1974 door de Arabische staten erkend als de vertegenwoordigster van het Palestijnse 
volk, dat wil zeggen de Arabieren die binnen de huidige grenzen van Israël wonen of 
woonden. Een groot deel van de doelstellingen van die PLO is niet onredelijk, op die 
ene na, vernietiging van de staat Israël. De PLO wenst daar, ook nu na vijfendertig 
jaar Israël duidelijk is dat dit land zich niet laat vernietigen, niet van af te stappen. Een 
politieke fout van de eerste orde. Millenarisme — als ik die term mag gebruiken waar 
het om islamieten gaat — heeft nog maar weinigen politiek nut gebracht. 
Een andere politieke fout maken de PLO en de Arabische staten gezamenlijk. De PLO 
heeft geweld altijd als middel gezien en sluit ook nu ze militair is uitgeschakeld in de 
oorlog van 1982, geweld niet uit. De Arabische staten hebben dit geweld altijd goedge-
keurd en gesteund en zijn daardoor in een lastig parket terechtgekomen. Doordat na-
melijk de PLO als geweldsorganisatie enig potentiëel had — dat heeft ze in theorie nog 
steeds — lopen de Arabische staten het gevaar dat de PLO, wanneer ze zich in welke 
vorm dan ook in de steek gelaten voelt, de wapens opneemt in en tegen een Arabisch 
land. Koning Hoessein van Jordanië heeft daar al een keer mee te maken gehad en is, 
om het huiselijk te zeggen, in september 1970 de PLO te snel af geweest (dit uiteindelijk 
ten detrimente van Libanon). 
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Rol van Israël 
Israël mag in een beschouwing als deze niet buiten schot blijven. Duidelijk is dat ook in 
Jeruzalem fouten worden gemaakt. De belangrijkste is op indirecte wijze aan het licht 
gekomen toen vorig jaar bleek dat een handjevol vredelievende Israëliërs contacten 
had weten te leggen met het hoogste niveau van de PLO. De officiële reacties daarop 
waren zo fel negatief dat menig toeschouwer een lichte huivering nauwelijks kon on-
derdrukken: voor zover bij conflictoplossing vaste patronen zijn aan te duiden is dit er 
toch één, namelijk dat gebruik wordt gemaakt van vooruitgeschoven mensen, gezan-
ten als het ware, die proberen uit te vissen hoe het slagveld kan worden verwisseld voor 
de conferentietafel (een methode die in Israël niet onbekend is: nog in een laat stadium 
voor het uitbreken van de eerste Israëlisch-Arabische oorlog bracht Golda Meïr in het 
geheim een bezoek aan de Jordaanse koning Abdoellah — overigens zonder resultaat). 
De politieke fout die Israël lijkt te maken is dat men in Jeruzalem weliswaar indertijd 
Sadat met vreugde heeft ontvangen, maar nu geen kans ziet zijn spel na te spelen. Hoe-
zeer zou niet de positie van de PLO zich wijzigen wanneer deze organisatie als ge-
sprekspartner zou worden erkend door Israël of, om een zekere geleidelijkheid te be-
werkstelligen, door de Verenigde Staten. De passage in het handvest van de PLO be-
treffende de vernietiging van Israël zou vanaf het moment van die erkenning volledig 
ridicuul worden en evenzo het handhaven ervan. De PLO zou bijkans een staat wor-
den, zonder grondgebied maar mét de gebruikelijke plicht tot handhaving van interna-
tionale gedragsregels. 
Een andere politieke fout die Israël kan worden aangewreven is dat het langzamerhand 
bezig is binnen zijn bestuursgebied een situatie te scheppen die enigszins aan Noord-
Ierland doet denken. In de door Israël sinds 1967 bezette gebieden wonen op dit mo-
ment 1,3 miljoen Palestijnen (grotendeels met een Jordaans paspoort). 
Binnen de grenzen van voor 1967 wonen naast 3,5 miljoen joden nog eens minstens zes-
honderdduizend Palestijnen, hetgeen betekent dat Jeruzalem momenteel de zorg heeft 
over een twee miljoen islamitische onderdanen. Die twee miljoen mensen zijn slechts 
beperkt of geheel niet geïntegreerd in de Israëlische samenleving en vormen daardoor 
een voortdurende bron van onrust. (In dit verband is het aardig om te vermelden dat 
Golda Meïr tijdens haar eerder beschreven bezoek aan koning Abdoellah van hem te 
horen kreeg dat hij een onverdeeld Palestina wenste — anders dus dan de Verenigde Na-
ties in 1947 besloten — met een parlement waarin joden en arabieren evenveel zetels 
zouden moeten bezetten!) In een ook overigens interessant artikel in de weekeditie van 
de Jerusalem Post (1-7 mei 1983) spreekt de Israëlische oppositieleider Peres als zijn 
mening uit dat deze situatie desastreus kan worden voor de joodse staat. 

Peres brengt nog een interessante gedachte naar voren, namelijk dat een volgend con-
flict tussen Israël en één of meer Arabische staten zal worden uitgevochten met nog 
weer moderner wapens die een nog weer groter bereik hebben. Impliciet zegt hij hier-
mee, dat de geografie min of meer begint af te doen, begint los te raken van de veilig- 
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heid. Een interessante gedachte, omdat daarmee de ratio achter een voortdurende Is-
raëlische aanwezigheid in Libanon, op de Golan en op de westelijke Jordaanoever 
wegvalt. Waarmee de Israëlische weigering om over de status van deze gebieden te 
spreken ook zo goed als alle grond ontnomen is. Sterker nog, hiermee wordt de deur 
geopend naar een Palestijnse staat op de westelijke Jordaanoever (en in de Gaza-
strook, maar die figureert nauwelijks in de Israëlische veiligheidsdoctrine). Deze 
laatste conclusie trekt Peres zelf overigens niet. 

De rol van Saoedi-Arabië 
Op het moment dat we dit artikel schrijven is de aandacht gericht op een heel ander 
probleem: de ontruiming van Libanon door alle buitenlandse strijdkrachten. Dat wil 
zeggen door vijftigduizend Syriërs, achtduizend PLO-ers en twintigduizend Israëliërs. 
Hun gezamenlijke aanwezigheid heeft Libanon in feite zijn souvereiniteit ontnomen, 
hoezeer president Gemayel ook probeert daar weer vorm aan te geven. Bij de onder-
handelingen over die ontruiming zijn niet alleen Israël en Libanon betrokken, maar 
ook de Verenigde Staten, Syrië, Egypte en Saoedi-Arabië. 
Israël wil zich wel terugtrekken, mits Syrië en de PLO dat ook doen — het wil immers 
een veilige noordgrens. Syrië echter meent in een positie te verkeren dat het met Israël 
tot geen enkel vergelijk hoeft te komen, hoewel in Damascus de militaire mogelijkhe-
den van Israël toch zeer wel bekend zijn en gevreesd worden—maar dit laatste wordt 
niet hardop verklaard. Egypte bevindt zich eens te meer in een middengebied. Het 
heeft vrede met Israël, maar wil graag meer invloed binnen de Arabische gemeenschap. 
Zulks kan het echter slechts bereiken wanneer binnen die gemeenschap enige beweging 
komt, vooral ook in Damascus. In Saoedi-Arabië is al enige tijd sprake van enig ge-
schuifel, hoewel men daarmee nog niet van zijn plaats komt. Koning Fahd heeft welis-
waar zelf een plan opgesteld om tot vrede te komen en daarin het bestaan van Israël zo 
niet erkend dan toch goedgevonden, maar dit plan is snel naar de achtergrond gedron-
gen. 
Toch moet van de Saoedi's iets worden verwacht. Zij immers zien met lede ogen hoe 
Syrië zich meer en meer richt op de Sovjet-Unie en daarvan afhankelijk raakt, nu nog 
militair maar meer en meer ook politiek. Dit heeft koning Fahd er zelfs toe gebracht 
voorzichtig te opperen dat ook de Sovjet-Unie bij een vredesregeling betrokken zou 
moeten worden. Dit laatste nu is niet de eerste gedachte die opkomt in Washington, in-
tegendeel, van daaruit wordt juist zoveel mogelijk getracht het volledige toneel onder 
Amerikaans auspiciën te houden. Dat lijkt mogelijk, maar daarbij hebben de Ameri-
kanen te maken met gevoeligheden bij vooral de Saoedi's. Koning Fahd voelt zich zeer 
aangewezen op de Verenigde Staten, zijn land heeft ook grote belangen bij goede be-
trekkingen met de VS, maar meer nog wil hij de eigenwaarde van zijn koninkrijk bewe-
zen zien. Dit kan slechts, wanneer hem een eigen rol wordt gelaten waarin hij zijn poli-
tiek vernuft en zijn nog steeds aanzienlijke economische macht kan uitspelen. Regel-
recht contact met Israël is voor Fahd niet mogelijk. Hij is echter in de uitzonderlijke 
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positie dat hij met twee van de betrokken landen, Jordanië en de VS, goede contacten 
onderhoudt, en ook met Syrië redelijk over de baan kan. En Saoedi-Arabië is, hoe 
boud dit ook klinken moge, met zijn enorme rijkdom, op de lange duur een zeer aan-
trekkelijke partner voor Israël (een gedachte die Israëlische en Saoedische zakenlieden 
naar mij bleek helemaal niet boud voorkwam). 
Zo er dus uit de summiere beschrijving van conflicten, belangen en verlangens die hier-
boven is gegeven een conclusie getrokken zou moeten worden is het deze: het tandem 
Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten moet in staat worden geacht op — in verhouding 
tot vijfendertig jaar — korte termijn, ontwikkelingen in gang te brengen die voor joden 
en arabieren aanleiding zullen zijn tot veel opluchting. 



Een diagnose van onze tijd door 
Aurelio Peccei 

P. Krug 

Onlangs verscheen van de hand van Aurelio Peccei, de Italiaanse president 
van de Club van Rome, een boekje getiteld "One hundred pages for the fu-
ture") De schrijver beoogde hiermede in kort bestek een diagnose van onze 
tijd te geven en wegen te wijzen naar een nieuwe, alternatieve politiek, die 
onze wereld moet bevrijden uit de steeds ernstiger wordende crisissituatie. 
De lezer vindt hier vele van de bekende opvattingen van de Club van Rome 
terug, die echter nog niets van hun waarde verloren hebben. 

In het eerste gedeelte van het boek "The ascent and decline of humankind" wijst de 
auteur op de ongekende snelheid van de veranderingen in de huidige wereld. In vroe-
ger eeuwen verliep het leven volgens een gelijkmatig ritme en onveranderlijke princi-
pes. Nu is de toekomst onder invloed van de technologische vernieuwingen volkomen 
onvoorspelbaar geworden: "The phase of history before us is completely new. The 
lessons of the past are no longer fully applicable, and the mechanisms that once auto-
matically absorbed and corrected our mistakes have ceased to function. To guide us, 
we need a radical change in our attitudes, and an effort in innovative imagination that 
is both courageous and realistic" (pag. 10). ("De historische fase vóór ons is volledig 
nieuw. De lessen van het verleden zijn niet langer volledig bruikbaar en de mecha-
nismen die eens automatisch onze fouten in zich opnamen en corrigeerden hebben op-
gehouden te functioneren. Om ons te leiden hebben we een radicale verandering in 
onze houding nodig en een poging tot een vernieuwende verbeeldingskracht, die tege-
lijk moedig en realistisch is.") 

Onbeperkte bevolkingsgroei 
De mensheid is in een totaal nieuwe situatie beland, die ongekende verantwoordelijk-
heden voor ons allen met zich meebrengt. De vele tegenstellingen die de bewoners van 
deze aarde verdelen zijn van minder betekenis dan de onderlinge afhankelijkheid èn 
de gevaren, die ons allen bedreigen. Eén van de belangrijkste destabiliserende facto-
ren in onze moderne wereld is de technologische vooruitgang. De vernietiging van de 
natuur, de bouw van monsterlijke steden, de ongekende milieuvervuiling zijn de ge-
volgen van een ongeremde technologische en industriële ontwikkeling. 
Uitvoerig gaat Peccei in op de ernstige gevolgen van de onbeperkte bevolkingsgroei. 
Rond 1830 omvatte de wereldbevolking nauwelijks meer dan één miljard zielen. In 
1925 was dit aantal reeds gestegen tot twee miljard. In nauwelijks 37 jaar, in 1962, 
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was de drie miljard bereikt, in 1975 vier miljard en in het jaar 2000 zal dit 6,3 miljard 
zijn: "a human bomb is threatening the planet." Honger en infectieziekten remmen 
de bevolkingsgroei nog in zekere mate af. Van de 233 kinderen die iedere minuut wor-
den geboren sterven er 26 vóór zij één jaar zijn en 34 vóór zij vijftien jaar zijn. 
De Club van Rome heeft er indertijd voor gewaarschuwd dat een ongelimiteerde be-
volkingsgroei moet leiden tot hongersnood, milieuvervuiling, ziekte en oorlogen in 
bepaalde delen van de wereld. In vele Derde Wereldlanden is het kindertal groot om-
dat kinderen het gezinsinkomen vermeerderen en een soort verzekering voor de oude 
dag vormen. Ik merk hierbij op dat naarmate de verstedelijking toeneemt de econo-
mische rol van de kinderen kleiner wordt en naarmate de kosten van de opvoeding 
stijgen het kindertal daalt. Dit patroon deed zich althans in de westerse industrielan-
den voor. Maar het is nog maar de vraag of deze ontwikkeling zich op dezelfde wijze 
in de Derde Wereld zal voltrekken, gezien de invloed van verschillende godsdiensten, 
waarvan vele zich keren tegen geboortenbeperking. 
Van de 6,3 miljard mensen, die in het jaar 2000 de aarde zullen bevolken, zullen 5 mil-
jard in de Derde Wereld leven, een wereld, waarin reeds nu nauwelijks de helft van de 
bevolking redelijk gevoed kan worden. Naast deze trend is er een opmerkelijke nieu-
we ontwikkeling: de trek van het platteland naar de steden. De verwachting bestaat, 
dat over twintig jaar de helft van de wereldbevolking in steden woont. Niet alleen zal 
het bevolkingscijfer stijgen, "the revolution of rising expectations" zal leiden tot een 
enorme groei van de vraag naar produkten en diensten. Gevolg: een toenemende 
plundering van onze planeet en groeiende economische, sociale en politieke proble-
men. 

Vergrijzing 
Een vraagstuk dat niet wordt vermeld, geldt in het bijzonder voor een aantal Europe-
se landen, waaronder Nederland, m.n. de vergrijzing van de bevolking, die tegen het 
jaar 2000 ernstige gevolgen zal hebben. Daarom acht de Nederlandse regering een stij-
ging van het geboortecijfer nu wenselijk! 
De eerste schok, die de westerse wereld deed ontwaken uit de dromen en illusies, 
kwam in de jaren zeventig met de publikatie van het bekende boek "The limits to 
growth" van Meadows en de daarop volgende oliecrisis, veroorzaakt door een ver-
viervoudiging van de olieprijs. De tweede publikatie van de Club van Rome "Man-
kind at the turning point" in 1974, geschreven door Milhajlo D. Mesarovié en 
EduardPestel, poogde een analyse te geven van de nieuwe situatie. 
Peccei geeft een opmerking van de meeste problemen waarmee de tegenwoordige we-
reld wordt geconfronteerd zonder dat een oplossing op korte termijn in zicht komt: 
ongecontroleerde bevolkingsgroei, tegenstellingen tussen volkeren, sociale onrecht-
vaardigheid, honger en ondervoeding, armoede, werkloosheid, een obsessie van ma-
teriële groei, inflatie, economische crises, energiecrisis, crisis in de democratie, mone-
taire instabiliteit, protectionisme, analfabetisme, anachronistisch onderwijs, de revol- 
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te van de jeugd, vervreemding, de gigantische omvang en het verval van de steden, cri-
minaliteit, verwaarlozing van de landbouw en de landbouwgebieden, druggebruik, 
wapenwedloop, geweld, aantasting van de rechten van de mens, minachting voor de 
wet, nucleaire waanzin, verval van instituties, corruptie, bureaucratisering, militarisa-
tie, vernietiging van natuurlijke systemen, milieuvervuiling, verval van morele stan-
daarden, gebrek aan vertrouwen en een gevoel van onzekerheid (pag. 52)2. Elk van 
deze problemen heeft zijn eigen dynamiek maar beïnvloedt ook de andere. De Club 
van Rome kwam unaniem tot de conclusdie, dat de wereldsituatie in het afgelopen de-
cennium aanzienlijk is verslechterd. Het mislukken van Salt II en de voortdurende 
confrontatie tussen Arabieren en Israeli's3  betekenden een nieuwe belasting van de in-
ternationale verhoudingen. Naast de Oost-West-confrontatie vormt de tegenstelling 
tussen Noord en Zuid een permanente bedreiging voor de internationale orde. Op ba-
sis van het rapport "Basic human needs: a framework for action" van het Center for 
Integrative Studies (University of Houston, 1977) wijst Peccei erop, dat ongeveer 500 
miljoen mensen, meest vrouwen en kinderen in de Derde Wereld, ondervoed zijn. De 
groeiende wereldbevolking leidt tot een toeneming van de werkloosheid maar ook tot 
een enorme migratie niet alleen van het platteland naar de steden, maar ook van de ar-
me landen naar de rijkere bijv. naar Europa, dat nu al meer dan 6 miljoen migranten 
telt (de hiermede gepaard gaande minderheden problematiek' laat Peccei buiten be-
schouwing). 

Natuur en veiligheid 
Het besef groeit, dat een zorgeloze houding ten opzichte van ons natuurlijk milieu 
catastrofale gevolgen moet hebben. Een van de belangrijkste recente rapporten, die in 
dit verband genoemd moeten worden, is "The World Conservation Strategy" 
(Geneve, 1980) verschenen onder auspiciën van de "International Union for the 
Conservation of Nature and Natural Resources" (IUCN), het "United Nations En-
vironment Program" (UNEP) en het "World Wildlife Fund" (WWF). Op grond van 
dit rapport signaleert Peccei een steeds schaarser worden van de natuurlijke rijkdom-
men, desertificatie (woestijnvorming), bedreiging van de tropische regenwouden en 
van allerlei levensvormen. Hiermede wordt evenwel ook de menselijke soort in zijn 
voort bestaan bedreigd. 
De veiligheidsobsessie (Peccei spreekt van "the insane concept of security") heeft ge-
leid tot een waanzinnige bewapeningsrace.5  Ongeveer een half miljoen wetenschappers, 
de helft van het totale aantal in de wereld, is betrokken bij de defensie-industrie.6  
(Peccei verwijst in dit verband naar het rapport van Ruth Leger Sivard "WorldMilitary 
and Social Expenditures", Leesburg, Virginia, 1977). 
De president van de Club van Rome wijdt voorts een hoofdstukje aan de problema-
tiek van de huidige wetenschap en technologie. De wetenschap is in handen van de 
machtigen, de industriële naties. Arme landen kunnen de kosten van een wetenschap-
pelijk apparaat niet financieren. Wetenschap en wetenschapspolitiek worden hierme- 
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de een zaak van een elite in de rijke naties. Het gigantisch technisch-wetenschappelijk 
potentieel staat in de eerste plaats in dienst van een heersende minderheid in de geïn-
dustrialiseerde landen (vgl. in dit verband ook Alexander King, "The state of the pla-

net", Oxford, 1980). 
Peccei, die zelf een vooraanstaande plaats in het bedrijfsleven heeft ingenomen, moet 
tot de conclusie komen, dat "economic activity is a fundamental human activity — but 
it is being poorly managed" (p. 100). Nog steeds zijn wij gevangenen van de mythe, 
dat exponentiële economische groei tot in het oneindige kan voortgaan. Peccei stelt, 
dat aan welvaart en welzijn beperkingen worden opgelegd door de mileuproblematiek 
(vgl. ook Orio Giarini, "A dialogue on wealth and welfare", New York, 1980). Een 
fundamentele herbezinning op ons economisch denken is daarom noodzakelijk. 

Nationale soevereiniteit ter diskussie 
Peccei brengt ook naar voren dat het hardnekkig vasthouden aan het begrip "natio-
nale soevereiniteit" één van de grootste hinderpalen is voor een verdere ontwikke-
ling:' "It is time to recognize that, in its present form, the world is both structurally 
and politically ungovernable." Peccei kritiseert de nationale soevereiniteit maar 
beantwoordt niet de vraag hoe deze te beperken. Feit is m.i., dat economische, tech-
nologische en militair-strategische factoren dwingen tot samenwerking, waardoor al-
thans een deel van de nationale soevereiniteit moet worden opgeofferd. Ik denk hier 
aan de regionale samenwerking en aan de organisaties als de E.G., de OECD, de 
OPEC. Helaas moet worden geconstateerd, dat het economisch nationalisme onder 
invloed van de recessie weer toeneemt. 
Peccei's conclusie is, dat onze opvattingen over veiligheid, nationale soevereiniteit en 
economische groei volkomen zijn verouderd. 
Toen Peccei zijn boek schreef had de recessie nog niet zulk een omvang gekregen, dat 
men ging inzien, dat de verzorgingsstaat ernstig in gevaar dreigt te komen.' Aan de 
vele facetten van de energiecrisis wijdt hij minder aandacht dan wenselijk zou zijn.' 
Evenmin gaat hij in op de betekenis en de rol van de multinationals. 

Peccei geeft in het eerste gedeelte van zijn boek een heldere analyse van de huidige we-
reldproblemen. Het tweede gedeelte van het boekje is beperkter van omvang. Het be-
handelt de therapie die de schrijver voor ogen staat en draagt de veelzeggende titel 
"The straight and narrow paths to renaissance" (De rechte en nauwe paden naar een 
renaissance). De mensheid wordt zich langzamerhand bewust van de problemen wel-
ke zich voordoen, aldus Peccei. Belangrijker is evenwel, dat ook onze houding ten 
aanzien van welvaart, welzijn, veiligheid, nationale soevereiniteit enz. grondig moet 
worden herzien. Een wereldomspannende solidariteit is absolute noodzaak. Organisa-
ties als de Verenigde Naties en UNESCO verrichten in dit opzicht bijzonder belang-
rijk werk. Men behoeft slechts te denken aan de vele conferenties en hulpacties van 
deze organisaties. Maar ook elders zijn belangrijke initiatieven genomen. Ik denk ook 
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aan het werk van de Commissie-Brandt en het rapport "North South: a programme 
for survival" (Cambridge, 1980)10. In aansluiting op hetgeen Peccei schrijft wijs ik er- 
op, dat de Commissie-Brandt in dit rapport een toekomstscenario schetste, dat door 
de verdere ontwikkelingen volledig is bevestigd. De Commissie voorspelde een voort-
gaande internationale stagnatie, gepaard gaan met inflatie, internationale monetaire 
wanorde, stijgende schulden en tekorten, protectionisme en groeiende spanningen 
tussen landen in hun wedijver om energie, voedsel en grondstoffen, te verkrijgen een 
groeiende wereldbevolking en stijgende werkloosheid in Noord en Zuid. Peccei kon 
niet vermelden, dat de commissie-Brandt inmiddels een nieuw rapport "Common 
Crisis" heeft doen verschijnen. De dalende olieprijs heeft nu ook de olieproducerende 
landen in problemen gebracht. In zijn nieuwe rapport pleit de Commissie voor stabie-
le oliemarkten op langere termijn. Voorts spreekt de Commissie de hoop uit dat het 
vertrouwen in het bankstelsel wordt hersteld en het protectionisme wordt tegenge-
gaan. Het rijke Noorden en de Derde Wereld moeten nauwer met elkaar samenwer-
ken om landen, die op de rand van een bankroet staan uit de problemen te helpen. 
Handelsbarrières moeten worden geslecht. In het rapport van deze onafhankelijke 
commissie wordt voorts opgemerkt: "De verslechterende economische omstandighe-
den bedreigen nu al de politieke stabiliteit van ontwikkelingslanden. Een verdere ver-
slechtering zal waarschijnlijk leiden tot het uiteenvallen van samenlevingen en in grote 
delen van de wereld situaties van anarchie scheppen." Peccei accentueert ook de pro-
blematiek van een Nieuwe Internationale Economische Orde zoals deze door prof. J. 
Tinbergen" e.a. naar voren is gebracht. 

Nieuw humanisme nodig 
De Club van Rome en Peccei hebben een eind gemaakt aan de te optimistische prog-
noses van futurologen als Hermann Kahn (bv. in het boek "The next 200 years" New 
York, 1976). Toch meent Peccei: "Humanity can emerge from this crisis and build al-
most literally the future it desires" (de mensheid kan uit deze crises komen en bijna 
letterlijk de toekomst bouwen, die zij wenst).12  
Tenslotte pleit de president van de Club van Rome voor een nieuw humanisme: "A 
basically new way of thinking is indispensable... Only a new humanism can bring 
about this near-miracle and accomplish the renaissance of the human spirit. This 
humanism consonant with our epoch must replace and reverse principles and norms 
that we have heretofore regarded as untouchable, but that become inapplicable, or 
discordant with our purpose; it must encourage the rise of new value systems to re-
dress our inner balance, and of new spritual, ethical, philosophical, social, political, 
esthetic, and artistic motivations to fill the emptiness of our life..." (pag. 184) (Een 
fundamenteel nieuwe wijze van denken is noodzakelijk... Slechts een nieuw huma-
nisme kan dit bijna-wonder tot stand brengen en de renaissance van de menselijke 
geest voltooien. Dit humanisme, in overeenstemming met ons tijdperk, moet de prin-
cipes en normen vervangen en veranderen, die wij totnutoe als onaantastbaar be- 
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schouwden maar die ongeschikt of niet in overeenstemming met ons doel zijn; het 
moet de opkomst van nieuwe waardensystemen bevorderen om onze innerlijke balans 
te herstellen en de opkomst van nieuwe geestelijke, ethische, filosofische, sociale, po-
litieke, esthetische en artistieke motivaties om de leegte van ons leven te vullen...") 

Noten: 
1. Uitgave Pergamon Press, Futura pocket. London, 1982. 
2. Vgl. in dit verband ook M. Markovie, "Anti-humanistische tendensen in de wereld van 

nu", Rekenschap, sept. 1982. 
3. Vgl. ook "Het Midden-Oosten; ontwikkeling, problematiek en perspectief", themanummer 

van Civis Mundi, september 1981. 
4. Vgl. in dit verband o.m. "Het vraagstuk der etnische minderheden", themanummer van 

Civis Mundi, september 1982, met een bibliografie. 
5. Vgl. B.W. Schaper, "Het inkapselingsproces; aspecten van de kernbewapening", Reken-

schap, maart 1982. 
6. Vgl. E.A. Muijderman, "Militaire research en ontwikkeling, de motor van de bewapenings-

wedloop", Rekenschap, juni 1980. 
7. Over het veelzijdige probleem van de nationale soevereiniteit vgl. de beide themanummers 

over dit onderwerp van Civis Mundi, nov. 1977 en jan. 1978. 
8. Vgl. in dit verband ook "Spanningen in de democratische verzorgingstaat", Themanummer 

Civis Mundi, sept. 1979 o.m. met een bijdrage van P. Thoenes. 
9. Vgl. het themanummer van Civis Mundi, januari 1983. "Maatschappelijke discussie ener-

giebeleid" met o.m. bijdragen van W. van Dieren, "Energiebeleid en milieubeleid" en 
P. Thoenes, "Energie en verzorgingsstaat". Voorts ook H. de Vries , "Energie en voortbe-
staan", Rekenschap, dec. 1981. 

10. "Het Brandt Rapport", 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1980. 
11. Vgl. J. Tinbergen e.a. Reshaping the International Order, Second report to the Club of 

Rome" (New York, 1976). Vgl. ook de "N10-kroniek" adres: Leliegracht 21, Amsterdam. 
12. In een interview in NRC-handelsblad van 8 maart 1983 gaf Peccei een korte samenvatting 

van zijn belangrijkste ideeën. 

Lijst van de Club van Rome-rapporten: 
• Dennis Meadows c.s.: The Limits to growth (1972) • Mihailo D. Mesarovic, Eduard Pestel: Man-
kind at the turning point (1974); • John Garbutt, Hans Linnemann: Mensen tellen (1976); • Jan 
Tinbergen c.s.: Reshaping the International Order (1976); • Amilcar Herrera: Catastrophe o 
Nueava Sociedad? Modelo Mundial Latinoamericano (Bariloche-rapport, 1976); • Ervin Laszlo 
c.s.: Goals for mankind (1977); • Aurelio Peccei, The human quality (1977); • Ervin Laszlo, The 
inner limits of mankid (1978); • Alexander King, The state of the planet (1980); • Orio Giarini: 
Dialogue on wealth and welfare (1980); • Botkin, Elmandjara en Militza: "No limits to learning" 
(1980); • Adam Schaff, Gunther Friederichs: "Micro-electronics and society" (1981); • Curt 
Gasteyger: rapport over de wapenwedloop (wordt voorbereid) 



VelecomtwooledleAkheid in de exacte 
wetenschapsuitoefening 

L. Reerink 

In dit artikel wil ik aantonen dat de huidige natuurwetenschapsmens geen 
morele verantwoording erkent voor zijn geestesproducten. Deze situatie 
wordt maatschappelijk als hoogst problematisch ervaren. Wat hier gepoogd 
wordt is de diverse redenen te achterhalen die tot deze stand van zaken heb-
ben geleid. 

Een verdere uitwerking van de probleemstelling zou ik als volgt willen formuleren. De 
exacte natuurwetenschap heeft met zijn geestesproducten veel invloed op de gang van 
zaken in de wereld van vandaag. In de ENW (zo kort ik "exacte natuurwetenschap" 
verder af) worden ideeën gegenereerd en maaksels geproduceerd zonder dat de pro-
ducenten zich van een probleem bewust zijn. Voor zover zij zicht hebben op het ver-
antwoordingsvraagstuk verwijzen zij onmiddellijk naar anderen die de verantwoor-
ding zouden moeten dragen voor de maatschappelijk toepassing van de door hen ge-
realiseerde ideeën en producten. Zij wijzen de eigen verantwoordelijkheid daarvoor 
af. 

Onverantwoordelijkheid leren begrijpen 
Natuurlijk zijn wij het erover eens dat er op deze wijze veel goeds naast veel slechts tot 
stand gekomen is. Wat wij ons hier afvragen is hoe er meer goeds en minder slechts 
tot stand zou kunnen komen. Om deze vraag te kunnen beantwoorden is een eerste 
voorwaarde dat men de onverantwoordelijkheid van de ENW-mens leert begrijpen. 
Concreet gesteld komt dat op de volgende vragen neer: wat houdt deze in, waar komt 
deze vandaan, en hoe functioneert deze. Vragen dus naar de aard, herkomst en wer-
king van deze onverantwoordelijkheid. Wanneer men inziet waarom de ENW-mens 
zich van zijn verantwoording distantieert kan men gaan zoeken naar oplossingen om 
de bovengeschetste probleemsituatie te verbeteren. 
Het uiteindelijke doel van dit artikel is daarmee gegeven. Ik concentreer me op, en 
poog een antwoord te geven op de hierboven gestelde, drieledige vraag naar de onver-
antwoordelijkheid van de ENW-mens. 
Een historische reflectie n.a.v. de vraag is aan de orde. Ik besef heel goed dat hier niet 
meer dan een schets gegeven kan worden van mijn inzicht in de historische gang van 
zaken. Er zullen enorme sprongen worden genomen; de uitwerking van historische si-
tuaties laat veel te wensen over en de gevolgtrekkingen zullen daardoor wat hun we-
tenschappelijke strengheid betreft ernstig lijden. Maar in dit kort bestek gaat het niet 
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anders—en wat ik wil laten zien kan door mij op de detailpunten verantwoord wor-
den aangevuld. Hier gaat het om de grote lijn, die we in het oog moeten zien te krij-
gen. Daarom verberg ik mij niet achter het excuus dat ik mijn werk alleen tot in de 
puntjes uitgewerkt en verantwoord wil presenteren, maar geef ik een ruwe, maar 
daarom niet wezenlijk minder geldige analyse van het rijzen van het onverantwoorde-
lij kheidsbesef . 
Bij de Grieken was er een duidelijk relatie tussen kennen en handelen. De stelregel van 
Socrates, de eerste grote filosoof die zich voornamelijk met ethische questies bezig-
hield, was: "het goede kennen impliceert noodzakelijkerwijs het goede doen". We 
zouden dat als volgt moeten interpreteren. De mens wil weten hoe hij juist kan 
handelen — dit is zijn eerste streven. Daartoe wordt hij alleen in staat gesteld als hij 
kennis heeft van zichzelf en zijn wereld. Een onderzoek in die richting is dus een 
eerste vereiste voor iedereen die het goede nastreeft. Kennistheorie en ethiek zijn on-
losmakelijk met elkaar verbonden. 

Het gelijk gerelativeerd 
Hoe staat het echter met die kennis? V'S& Socrates was er al ongeveer twee eeuwen 
lang door griekse denkers werk gemaakt van de vraag hoe wij ons onze wereld moeten 
voorstellen —en deze vraag was ook bedoeld als een maatschappelijk-ethische. De na-
tuurkennis zou moeten bijdragen aan het beeld dat de polis-inwoner zich gedwongen 
was te vormen om in staat te zijn de ontwikkeling van de stad-staat op eigen kracht, 
d.w.z. zonder hulp van autoriteit of overlevering, te gidsen. Waar godendienst en my-
then waren weggevallen moest het idee van "de natuur" mede uitkomst bieden om de 
ethiek overnieuw gestalte te geven. Deze intentie werd echter niet duidelijk uitgespro-
ken. De pre-socratische filosofen trachtten allereerst te komen tot een juist idee van 
de natuur — en dat kostte moeite genoeg. Diverse grootse natuursystemen werden 
ontworpen — en het vraagstuk dat daarbij als vanzelf naar boven kwam was dus van 
het gelijk: wie beschreef nu de wereld waarheidsgetrouw? De invloedrijke tijdgenoten 
van Socrates, de sofisten, lieten zien dat dit een open vraag was. Omdat de systeem-
bouwers en hun navolgers elkaar niet van hun gelijk konden overtuigen kende blijk-
baar niemand de waarheid. Zelfs als een van hen per toeval gelijk mocht hebben bleek 
uit zijn gebrek aan overtuigingskracht in de overdracht van zijn systeem dat hij de 
waarheid ervan niet als zodanig (d.w.z. dwingend, voor iedereen) herkende. Zo werd 
het de sofisten duidelijk dat er blijkbaar geen objectieve kennis van de waarheid 
bestond; zij maakten daaruit de gevolgtrekking dat men zijn eigen waarheid kon creë-
ren en dat de nadruk gelegd diende te worden op de efficiënte overdracht daarvan. Zo 
werd de mens zelf de maat van alle dingen. De scepsis van de sofisten leidde tot een 
besef van de relativiteit van de menselijke kennis; wil men de maatschappij naar eigen 
inzicht juist gidsen dan is slechts de methode van overdracht als studieobject belang-
rijk. 
We zien dat het programma van de voor-socratische natuurkundigen daarmee in de 
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kiem is gesmoord. Ook zien we dat de sofistische scepsis een verantwoordings-
vacuum schept. Men mag als waar, en als juist beschouwen hetgeen men waar of juist 
acht — en hoeft daarbij slechts bij zichzelf te rade te gaan. Men hoeft geen verant-
woording daarvoor af te leggen aan anderen; men dient slechts anderen te overtuigen 
van eigen gelijk. 

Op zoek naar dé waarheid 
Deze situatie was Socrates een doorn in het oog. Hij spande zich in om aan te tonen 
dat de sofisten niet ver genoeg hadden doorgedacht — en dat er wel degelijk een waar-
heid te vinden zou kunnen zijn—een waarheid die objectief zou gelden—mits men 
zich het besef eigenmaakte dat daarnaar eerst gezocht zou moeten worden. Hij ver-
wijt in een helder argument de sofisten luiheid. Hijzelf vindt, en laat ook duidelijk 
zien dat dit een overdraagbaar inzicht is, dat men naar de waarheid op zoek moet 
gaan. Eerder kan men zich niet verantwoorden. Het griekse denken is wezenlijk door 
deze houding van Socrates beïnvloed. Zozeer zelfs, dat de twee grootste filosofen na 
hem, Plato en Aristoteles, elk een eigen antwoord op Socrates' zoekprogramma ont-
wikkelden. Waarmee het zaad voor hernieuwde scepsis gezaaid was. Voorlopig inte-
resseert óns niet zozeer de aard van deze beide antwoorden, maar vooral de structuur 
ervan. Waar Plato's leer zich slechts met moeite laat samenstellen uit het litteraire 
werk dat ons in nagelaten — vooral omdat hij in zijn geschriften ook langzaam maar 
zeker van standpunt veranderde — heeft het werk van Aristoteles een rigide structuur 
(het gaat hier om collegedictaten; Aristoteles' literaire werk is verloren gegaan) die de 
student alle houvast biedt om erachter te komen wat er aan denkbeelden tot stand ge-
komen is. De voornaamste karaktertrek van Aristoteles' antwoord op de socratische 
vraag is de samenhang ervan; het gehele werk van Aristoteles is erop gericht om te ko-
men tot een consistente, gesynthetiseerde kennisopbouw. Hij poogt de menselijke 
kennis op elk gebied samen te brengen tot een groot, verantwoord, geheel. De verant-
woordingsvraag staat bij Aristoteles centraal. Hij laat zien dat menselijk inzicht stoelt 
op een klein aantal onbewezen, zelfs principieel onbewijsbare vooronderstellingen, 
die echter in zich inzichtelijk zijn. Men ontkomt er niet aan ze te accepteren. Om ze te 
kunnen afwijzen moet men ze geaccepteerd hebben! Hét voorbeeld van zulk een an-
hupotheton — een fundament dat ook zichzelf fundeert — is bij Aristoteles het principe 
van de non-contradictie. 
Zó kan Aristoteles de menselijke kennis voor verantwoord houden, en kan hij daaruit 
een ethiek formuleren die in zijn ogen voldoet aan het socratisch ideaal. Door werke-
lijk kennis te hebben kunnen wij uiteindelijk juist handelen. 

De invloed van Aristoteles 
Welke invloed heeft het systeemdenken van Aristoteles op de westerse cultuur gehad? 
Zijn denkbeelden begonnen in de middeleeuwen (na 1200) een ijzeren greep te krijgen 
op vrijwel iedereen die zich met de wetenschap bezighield. Een versterkende factor 
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hierbij was, dat men wetenschap bedreef vanuit theologische motieven; de broed-
plaatsen van het intellect in de middeleeuwen waren de kloosterscholen, de latere uni-
versiteiten. De samenwerking tussen theologen en filosofen verliep lang niet altijd 
even goed, maar uiteindelijk was de symbiose beslist in het belang van de godsdienst. 
Het bestrijden van ketterij werd mede gelegaliseerd door de rationele steun die de the-
ologen van de filosofen ondervonden. Het verantwoorden van de inhoud van de bij-
bel verliep langs twee lijnen. Enerzijds ging het om Gods woord, de openbaring, en 
had de bijbel het gelijk aan zijn kant. Anderzijds kon men de steun van het "natuur-
lijk licht", de beredeneerde inzichtelijkheid niet ontberen wilde men niet eindigen met 
brute machtsuitoefening tegenover diegenen die het anders zagen (de dissidenten, de 
ketters). Het systeem van Aristoteles leende zich bij uitstek voor deze beredeneerde 
verantwoording — hij had immers alles terug weten te voeren op een eerste oorzaak die 
het universum met behulp van liefde tot zijn optimale ontplooiing bracht. De mense-
lijke kennis die tot juist handelen moest leiden kon daarmee niet meer zonder het idee 
van een God. Het aristotelisme kon daardoor enerzijds oppermachtig worden als filo-
sofie, anderzijds werd het elke mogelijkheid tot autonome ontplooiing ontnomen om-
dat het zich aan Gods woord gebonden had: het systeem moest wel in behoudendheid 
vervallen. 
Het is goed om hier de nadruk te leggen op het verschil tussen Aristoteles' leer, en de 
leer der zgn. Aristotelisten — zijn diverse middeleeuwse navolgers. De leer van Aristo-
teles kán worden gezien als een systeem dat nog verder ontwikkeld moet worden, dat 
ook volgens zijn schepper nog onvolledig is, dat open vragen kent. Het is een systeem 
dat daarbij aangeeft langs welke weg men succes zou kunnen boeken bij verder onder-
zoek. Onder de Aristotelisten bevond zich door de eeuwen heen een zeer kleine min-
derheid van denkers (en zelfs van experimentatoren) die de leer zó interpreteerden. De 
overgrote meerderheid meende echter oprecht zich deze luxe niet te kunnen 
permitteren — juist zij drukten hun stempel op de middeleeuwse kennisontwikkeling. 
Zij waren per definitie autoritair, zij duldden geen tegenspraak buiten de door hen 
voorgeschreven spelregels en zij annexeerden "nieuwe" kennis zoals zij geleerd had-
den het theologisch moment binnen hun leer te integreren. 
In het kort komt het erop neer dat een in wezen behoudend systeemdenken alle vragen 
met betrekking tot de mogelijkheid van het genereren van menselijke kennis buiten dat 
systeem met alle macht poogt te onderdrukken. Zij voelen zich in de juistheid van hun 
houding gesterkt omdat zij een tweevoudige verantwoording ervan kunnen presente-
ren. Hun samengaan met theologen — zodat zij Gods woord achter zich hebben, en 
hun wetenschappelijke verantwoordelijkheid die Aristoteles hen had aangereikt. 
Het is duidelijk geworden dat er oppositie bestond, door de tijden heen. Zoals de ket-
terijen het vraagstuk van de aard van de eenheid van de kerk actueel maakten, zo 
vormde de opkomende elite van renaissancegeleerden een bedreiging voor de preten-
tie der Aristotelisten, dat hun wijsheid de enig mogelijke was. 
We stuiten nu op een soort fenomeen dat we nader in ogenschouw moeten nemen wil- 
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len we greep krijgen op het antwoord op onze oorspronkelijke vraag. Dit soort feno-
meen pleeg ik aan te duiden met principe-strijd; wat men daarbij doet is zich ont- 
worstelen aan de wurgende greep van de opponent in de discussie door zijn gehele 
denkkader voor ongeldig te verklaren. Men stelt dan dat zijn uitgangspunten niet 
worden gedeeld, en men geeft dan aan welke uitgangspunten men dan wel geldigheid 
toekent. In principe is het niet anders dan een welles-nietes discussie; een die echter op 
laag en op zeer hoog niveau gevoerd kan worden. De diverse tegenstanders van het 
aristotelisme hebben deze discussie allen op hun eigen wijze gevoerd, en het hoogste 
niveau werd daarbij bereikt door Galileo Galilei, een wetenschapsman die ruim veer-
tig jaar actief oppositie voerde tegen het vigerend aristotelisch natuurfilosofisch den-
ken. Zijn inzichten hebben bewerkstelligd dat de huidige ENW-mens zich principeel 
niet verantwoordelijk voelt voor zijn producten. Maar voor wij dit kunnen inzien 
hebben we nog het een en ander te verwerken. 

Averroës over redelijkheid 
De eerste principe-strijd in de filosofie komt tot stand in het werk van een arabisch 
Aristotelist, Averroës, die zich verzet tegen de annexatie van de filosofie door de Mo-
hammedaanse theologen. Zijn argument heeft in onze cultuur een diep spoor nagela-
ten; tot in de 18e eeuw zien we het telkens weer opduiken wanneer de wetenschap zich 
wenst te ontworstelen aan de theologische autoriteit. Averroës, die leefde in de 12e 
eeuw stelde het zo: De theologen accepteren de bijbel als autoriteit, en vinden dat men 
zich erop kan beroepen zelfs als de redelijkheid ons anders laat zien. Zij verliezen 
daarbij uit het oog hoe de bijbel bedoeld is. Deze moest Gods woord brengen bij een-
voudigen van geest (bijv. bedouinen-stammen) en bedient zich dus ook van de taal der 
eenvoudigen. Zo maakt God de zaak niet te moeilijk, en kunnen de gelovigen hem be-
grijpen. Maak echter niet de fout om Gods woord letterlijk op te vatten; er is een in-
terpretatie nodig om de koran in al zijn finesses te kunnen volgen. Welnu, deze inter-
pretatie dient te steunen op het gebruik van de rede en kán ook alleen maar daar op 
steunen. Zodat men de redelijkheid, speciaal de optimaal ontwikkelde redelijkheid 
van Aristoteles, niet kan ontberen wil men God begrijpen. De filosofie is een nood-
zaak, en men mag hem niet in het keurslijf van de theologie dwingen —wil men profijt 
hebben van de steun van de menselijke rede — hét godsgeschenk dat ertoe dient ons tot 
God te brengen . 
Zo beredeneert Averroës het primaat van de redelijkheid — ook in theologische 
questies. De Aristotelisten zijn dus zelf voorgegaan in het zich onttrekken aan de 
wurggreep van andersdenkenden via deze principe-strijd. 
Later, wanneer Luther zich tracht los te vechten van Rome, en daarbij een principe-
strijd aangaat door te stellen dat men Gods woord letterlijk moet nemen, dus slechts 
de Bijbel hoeft te consulteren — en niet de irrelevante kennis die buiten het bereik van 
velen in de kerkelijke archieven ligt opgeslagen, zijn de theologen in staat de contrare-
formatie gewicht te geven precies met behulp van het Averroës-argument. Men ziet 
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hieraan dat de methode van de principe-strijd los gezien kan worden van het ermee 
beoogde doel. 
De renaissance-filosofen claimen ruimte voor hun werkzaamheden — en doen dat al-
weer via een principe-strijd. Petrarca verwijt zijn tijdgenoten-Aristotelisten dat zij 
menen de waarheid in pacht te hebben. Zij hoeven niet verder te zoeken, zij weten het 
al. Hij daarentegen beseft dat zij bijna niets weten, welk enorm kennisveld zij braak 
laten liggen in hun eigenwijsheid. De totaliteit van de griekse en romeinse cultuur, 
totstandgekomen in een tijdperk dat mensen meer wisten, gaat aan hen voorbij, op 
Aristoteles—één van de zéér velen, na! Zo laat Petrarca zien dat hij nuttig werk doet, 
dat anderen zouden willen verbieden louter uit kortzichtigheid en domheid. Hun bela-
chelijke aanhankelijkheid aan die éne filosoof is daar schuld aan; zij moesten beter 
weten. Desondanks komt het Aristotelisme ook na Petrarca nog sterker op. Iedereen 
die iets anders zou willen denken moet zich op eigen kracht verzetten tegen, en los-
scheuren van het bazig en annexerend Aristotelisme. In dit perspectief moeten we de 
opkomst van het modern natuurwetenschappelijk wereldbeeld duiden. 

Ontworsteling via Galileï 
We concentreren ons nu op het werk en de ideeën van Galilei, die voor een goed deel 
deze ontworsteling gestalte heeft gegeven, en we zullen laten zien in welke zin zijn 
principe-strijd een originele was, een zeer complexe ook vergeleken met de eenvoudi-
ge voorbeelden die ik hierboven gegeven heb. Laten we daartoe eerst in het kort zijn 
intellectuele herkomst schetsen. In de renaissance is er enerzijds een oriëntering ge-
weest op de antieke culturen, waarbij niet alleen de litteraire, maar ook de weten-
schappelijke traditie werd opgegraven, anderzijds bloeide in de gereïncarneerde polis-
vorm van de Italiaanse handelssteden een geheel nieuwe, eigen cultuur op — waarin 
kunst en techniek een belangrijke rol gingen spelen. Men kreeg belangstelling voor ei-
gen kunnen, en poogde dit te documenteren en systematisch te doorgronden. Door de 
vinding van de boekdrukkunst verspreidde zich deze volkse kunst- en techniek-
kennis; het boek was niet duur, in de volkstaal gesteld of vertaald voor een groot pu-
bliek leesbaar, en de interesse in deze nieuwe kennis bloeit over heel Europa op. De 
technische litteratuur evolueert snel; nog vóór 1600 zijn er al technische schrijvers die 
zich een inzicht hebben verworven in de principes van het technisch denken; zij pogen 
te komen tot een beredeneerde optimalisering van het gekende technische procédé of 
product. Zij zijn technologen. Een belangrijk hulpmiddel in deze ontwikkelingsgang 
was het werk van Archimedes, de grootste wiskundige van de oudheid. Dit verwierf 
zich in de 16e eeuw een reputatie; mensen die trachtten te denken zoals hij introdu-
ceerden de mathematisch-fysische zienswijze met betrekking tot vooral technische 
problemen. Zo loste N. Tartaglia het probleem op, hoe men een geschut moet opstel-
len om zo ver mogelijk te kunnen schieten. En S. Stevin bedacht hoe hij het horten en 
stoten van grote raderwerken, zoals zich die in de 16e eeuwse wind- en watermolens 
bevonden, kon opheffen met behulp van een mathematisch fysische theorie. Galilei 
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behoort ook tot de getrouwe navolgers van Archimedes, evenals B. Pascal die op ar-
chimedische wijze over hydrostatica, luchtdruk en vacuum schreef. Galilei is instru- 
mentmaker, technoloog, mathematisch fysicus — maar hij ontwikkelt zich bovenal tot 
anti-peripatheticus, weerstrever van het annexerend gedrag van zijn aristotelisten-
tijdgenoten. 
Hoe gebeurde dit? Het is bekend, en het blijkt ook uit zijn werk, dat Galilei Aristote-
les' leer goed kent. Hij is erin grootgebracht, zou men kunnen zeggen. Eerst poogt hij 
het Aristotelisme als open, onvolledige theorie aan te vullen; het resultaat daarvan is 
precies wat we ervan konden verwachten — hij ontwikkelt zich meer en meer tot een 
scepticus betreffende de waarheid van Aristoteles' leer. Tot zover is er nog niets bij-
zonders aan de hand; Galilei is als het ware alleen nog maar in discussie met zichzelf 
en Aristoteles. Zijn probleem rijst pas wanneer hij collegae van de universiteiten 
waaraan hij verbonden is tracht te overtuigen van de mogelijkheid dat Aristoteles' 
werk voor correctie vatbaar is. Dan merkt hij dat zij een methode hebben ontwikkeld 
die hen in staat stelt zijn inzichten af te wijzen. Hoe wijzen zij af? Een goed voorbeeld 
is te geven n.a.v. Galilei's gebruik van de verrekijker. Een Aristotelist weigert te kij-
ken door het apparaat met de mededeling dat zoiets niets nieuws kán opleveren, een 
ander stelt dat wat er aan opmerkelijks te zien is (in Galilei's ogen) te danken is óf aan 
vertekening in het glas, of aan vertekening door de atmosfeer. Dit maakt Galilei 
machteloos, totdat hij inziet dat deze tegenwerpingen berusten op een methode, ont-
wikkeld met een bepaalde bedoeling. De Aristotelist erkent geen "nieuw" observatie-
materiaal omdat dit de theorie van Aristoteles in gevaar brengt; men zal tot het uit-
erste pogen de validiteit ervan te ontkennen. Wanneer Galilei laat zien dat het 
maanoppervlak ruw is, in tegenstelling tot wat uit de Aristotelische theorie moet vol-
gen, dan verzint de grote astronoom van het observatorium van de Jezuïten in Rome, 
dat de maan in een kristallen bol is geborgen — en redt daarmee zowel de niet meer te 
ontkennen waarneming als de Aristotelische hemeltheorie. 

De rol van experimenten 
Galilei ontwikkelt dan in de loop van zijn carrière een steeds welomschrevener ant-
woord op deze frusterende annexatiepolitiek. Men zou kunnen spreken van een stra-
tegie die ontwikkeld wordt; door goed observeren van het gedrag van de vijand (en de 
Aristotelisten worden meer en meer zijn vijanden) begint hij in te zien op welke ma-
nier hij hen kan weerstaan—en zo zijn resultaten voor geldig verklaard kan krijgen. 
Deze strategie is dus bedoeld om zijn werk een kans te geven gehoord te worden; we 
mogen dit niet vergeten omdat dit van het grootste belang is in de verdere uitwerking 
van dit betoog. 
Hoe gaat Galilei te werk? In een voorbeeld kan ik dit laten zien. In zijn laatste boek. 
"Over twee nieuwe wetenschappen", laat hij een discussie plaatsvinden tussen een 
Aristotelist, Simplicius, en een van zijn leerlingen, Salviati, over het wegen van lucht. 
Een probleem vanaf Aristoteles' tijd was, of lucht gewicht heeft. Dit probleem bleef 
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van die tijd af een discussieprobleem, omdat men niet precies wist in welke zin men de 
vraag moest opvatten. Aristoteles vat het zo op: lucht in lucht heeft geen gewicht. 
Wat Galilei dan doet is de zaak op twee wijzen aanscherpen. Allereerst laat hij zien 
dat men, zolang men de vraag kwalitatief opvat, zich immer kan blijven stellen op een 
eigen gekozen standpunt. Men kan praten als Brugman, elke mening is goed (onweer-
legbaar). Ook zogenaamde experimenten helpen hier niet; in de discussie bij Aristote-
les vinden we immers al experimenten beschreven die men kan opvatten als een be-
vestiging van zijn leer; maar men kan ze ook omvormen tot in tegenspraak met zijn 
leer. Deze truc passen Aristotelisten toe; voor hen heeft het experiment slechts waarde 
als bevestiging van hun denkbeelden en zij manipuleren experimenten tot zij gelijk 
hebben. Daar wil Galilei dan ook van af; experimenten hebben op deze wijze opgevat 
immers geen enkele waarde. Om observatie en experiment in de dialoog mee te laten 
spreken moet allereerst de precisie van de uitspraken in het twistgesprek worden ver-
hoogd. Dé manier om dit te doen is de introductie van quantificatie in de natuurkun-
de. De vraag van Aristoteles wordt dan omgevormd tot: hoeveel weegt lucht, hoeveel 
zwaarder of lichter is lucht dan iets anders? Op het eerste gezicht een simpele en mini-
male omvorming van de vraag. Echter een omvorming die principieel vreemd is aan 
het qualitatief gericht Aristotelisch denken. Wat bereikt Galilei daar nu mee? Het ex-
periment verliest elke overbodigheid; we kunnen van tevoren vaststellen welk een 
enorm scala van mogelijk antwoorden er is. Geen ja of nee, met de mogelijkheid om 
van ja nee te maken en omgekeerd, maar één hoeveelheid die zich onderscheidt van 
letterlijk oneindig vele andere mogelijke, maar niet feitelijke, hoeveelheden. 
Zoals gezegd is de rol van het experiment hiermee wezenlijk veranderd. Waar het ex-
periment eerst een nutteloze verfraaiing (en bevestiging) van de theorie was, wordt het 
nu tot een mogelijkheid om vragen aan de natuur te stellen, precieze vragen waarop 
een precies antwoord verwacht mag worden! Men is niet meer vrij om ten koste van 
alles een achterhaald denksysteem tot het enige ware te verklaren. Zo zou men den-
ken, maar de Aristotelisten geven zich niet zo gemakkelijk gewonnen! Simplicius gaat 
weliswaar accoord dat er een specifiek antwoord te verwachten is, maar hij stelt: als 
lucht zwaar is komt dat door de zware dampen die zich aan het aardoppervlak verza-
melen, en die je in hoge mate in de voetbal die je wilt gaan wegen, pompt. Mocht de 
voetbal lichter zijn dan we hadden gedacht, dan komt dat omdat we minder zware 
dampen, en meer lucht hebben binnengepompt. Op deze wijze weet Simplicius aan 
het experiment als informatieverstrekker alle zinvolheid te ontnemen. 

Analytische methode 
En dan is de uiterste stap die Galilei doet ook op zijn plaats. Simplicius is Aristotelist, 
en hij beroept zich op de samenhang in het systeem om Galilei in zijn pogingen een 
nieuwe wetenschap tot stand te brengen te verhinderen. Immers, de zware dampen 
passen precies in de theorie omdat zij zwaarte van lucht veroorzaken als wij dit in een 
experiment kunnen constateren, en wanneer dit niet kan worden geconstateerd, dan 
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ontbreekt ook klaarblijkelijk de oorzaak. Galilei stelt dan ook streng: als we over het 
wegen van lucht praten, praten we ook alleen maar over het wegen van lucht. Wat er 
verder aan de hand is zal ons voorlopig een zorg zijn — we willen weten of lucht ge-
wicht heeft en stellen daartoe bij voorbaat dat alle theorie daaromheen tot een mini-
mum wordt teruggebracht. We streven naar een in isolement opererende mini-theorie 
over het gewicht van lucht, losgemaakt van elke synthese, dus ook van de grote 
Aristotelische samenhang. Nu kunnen we overnieuw beginnen, en er zullen resultaten 
komen! Niemand houdt me nu nog tegen om voor de proefneming uit te zeggen: wat 
lucht weegt weet ik echt niet, en na de proef te kunnen stellen: lucht weegt blijkbaar 
met deze proefopstelling hier en nu gemeten feitelijk zo en zo veel. We hebben de na-
tuur een antwoord kunnen ontworstelen. Dit antwoord leidt tot verder vragen, deze 
vragen tot meer antwoorden. 
Zo kunnen we ons een beeld vormen van wat we doen, of onze oorspronkelijke mini-
male theorie aangepast moet worden, en in welke precieze zin dat gebeuren moet. Zo 
komen we werkelijk iets aan de weet! 
Deze strategie van Galilei, om te komen tot een specifieke vorm van wetenschap be-
drijven, berust op wat ik "de analytische methode" heb genoemd. Voorop staat daar-
bij dat de theorie die aan een experiment of observatie voorafgaat, minimaal is, en 
losgemaakt van het grote synthetische geheel. De theorie groeit dan via experimen-
teersituaties en precieze bevestigingen in hypothesevorm naar aanleiding van resulta-
ten van experimenten verder. In de mate van die groei is zijn succes gelegen. De mini-
theorie bewijst zijn succes door zich dynamisch te ontwikkelen. We begrijpen de na-
tuur beter en beter in dit groeiproces. 
We begonnen vrijwel met lege handen, en bouwen onszelf in vraag- en antwoordspel 
met de natuur op dit punt kennis der natuur op. Zo verantwoorden we het gebruik 
van deze nieuwe methode: zijn succes is zijn waarheid. 
Zo maakte Galilei zich vrij van de afbrekende kritiek der Aristotelisten. Zijn strategie 
heeft hem een gehoor bezorgd; hij vindt in zijn tijd al enige belangrijke navolgers, en 
zijn reputatie is voor altijd gevestigd. 

Feiten en oorzaken gescheiden 
Maar er is meer aan de hand. Behalve dat er veel gewonnen is, is er ook iets verloren 
gegaan. In de Aristotelische theorie was de menselijke kennis gefundeerd, en ook ge-
relateerd aan het menselijk handelen in morele zin. De natuur-filosofie was slechts 
een deel van de menselijke kennis, geintegreerd in het grote geheel. Ons fysisch inzicht 
berust op de roemruchte Aristotelische oorzaken-theorie; in deze theorie vindt een 
verknoping plaats naar andere onderdelen van de menselijke kennis (zoals de Analyti-
ca Posteriora, de hemelleer, de biologie, de ethiek). En juist hier heeft Galilei de bijl 
ingezet. 
Voor hen geen verder praten over de reeds veel te veel misbruikte oorzaken van feitelijk-
heden; wanneer de mini-theorie wordt gesteld, worden de oorzaken van het zo-zijn ervan 
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principieel buiten beschouwing gelaten. Een goed voorbeeld daarvan vinden we in zijn 
theorie van de zonnevlekken. Hij observeert nauwkeurig en constateert naar aanleiding 
van zijn observaties (gestuurd door hypothesen) dat de vlekken zich dicht bij het zonne-
oppervlak moeten bevinden, en zich daarbij in een bepaalde baan langs het zonneopper-
vlak bewegen. Zij draaien in een periode van 27 dagen om de zon. Welnu, wat ligt meer 
voor de hand dan te constateren dat de zon om zijn as draait in deze periode, en dat de 
vlekken aan het zonneoppervlak worden meegesleept. Galilei is deze mening zelf ook 
toegedaan (zo blijkt uit niet-wetenschappelijk werk van zijn hand) maar weigert de zon-
nerotatie als oorzaak aan te wijzen van het zonnevlekkengedrag. Daarmee zou hij buiten 
zijn boekje zijn gegaan. Hij houdt het op wat hij met zekerheid kan stellen. Zo komt het, 
dat Galilei's zonnevlekkentheorie niet verder gefundeerd wordt dan hij toelaatbaar acht. 
Het funderend axioma spreekt zich slechts uit over de beweging der vlekken langs het 
zonneoppervlak. De vraag naar het waarom van deze gang van zaken rijst onmiddellijk; 
het antwoord op deze vraag wordt opgeschort totdat we het met de nieuwe methode heb-
ben gevonden. Weten we het niet, dan houdt de theorie daarmee op. We mogen niet meer 
beweren dan we feitelijk kunnen. Men mag zolang wel over de oorzaakvraag denken —
men mag hem echter niet als noodzakelijk te beantwoorden stellen! Wanneer we denken 
aan de meest succesvolle minimale theorie die de 17e eeuwse natuurfilosofie opleverde, 
dan zien we dat de axiomata van Newton's natuurkunde ons niet vertellen hoe zwaarte-
kracht werkt, wat de oorzaak is van zwaarte en traagheid van lichamen. Newton's fa-
meuze antwoord op deze vraag was: "Ik verzin geen hypothesen", deze oorzaken zijn 
aan mij verborgen en daarom praat ik er niet over. Mijn theorie gaat precies zo ver, en 
geen stap verder voor ik méér weet. Hier gehoorzaamt hij aan het Galileaanse ideaal. Zijn 
theorie is wezenlijk incompleet; zijn axioma's zijn niet inzichtelijk waar, zij zijn slechts 
acceptabel omdat zij een theorie dragen die met succes de feitelijkheid beschrijft. Zijn 
theorie hangt met zijn fundamenten in de lucht; er komt geen uiteindelijke verantwoor-
ding. Voor zover de moderne natuurfilosoof zich moet verantwoorden in eigen ogen en 
in die van zijn medestanders, is dat niet met behulp van rotsvast verankerde fundamen-
ten, maar met het succes van de theorie als natuurbeschrijving. 
Descartes zag heel goed wat er verloren gegaan was in deze nieuwe werkwijze. Zo kapit-
telt hij Galilei én Pascal precies vanwege hun onwil om hun werk van een stevig funda-
ment te voorzien. Maar Descartes is dan ook de laatste grote restaurateur van het idee 
achter Aristoteles' programma. Zijn metafysica, zijn kentheorie, zijn fysica en sterre-
kunde zijn samenhangend; het uiteindelijke doel ervan is om tot juist handelen te komen. 
Het werk van nieuwe natuurfilosofen zoals Galilei en Pascal doorkruist deze bedoeling; 
zij verwijderen de mens van zijn uiteindelijke taak. In een later stadium zag Pascal dat 
zelf ook in. Moderne natuurfilosofen worden dan voor hem nieuwsgierigen, die het om 
niets anders te doen is dan om de kennis zelf. Hij heeft spijt van zijn vroegere werk, lijkt 
het, en meent ook dat het de mens nergens brengt. 
Dus in de 17e eeuw waren er al grote wetenschapsmensen, zowel tegenstanders van als 
deelnemers aan de nieuwe natuurfilosofie, die de tekortkomingen en de gevaren ervan in-
zagen en signaleerden. 
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Nieuwsgierigheid legitimeert 
Maar hoe gaat het nu eenmaal: Succes is succes — en dat is een zeer goede maatstaf voor 
de waarheidsopvatting gebleken. Mocht men in de 17e eeuw nog zijn bedenkingen heb-
ben tegen de nieuwe natuurfilosofie, in de 18e eeuw begon het overweldigend succes 
ervan — vooral in de vorm van Newton's mechanica — steeds meer beoefenenaren der 
wetenschap te bekoren. Zij vormden het beeld van de natuurkunde om — waar Newton 
zich nog vertwijfeld had uitgelaten over zijn fundamenten (en in zijn briefwisseling en 
particuliere papieren blijkt wel hoe de eerste oorzaak-vragen hem blijven bezighouden) 
stellen zij de zaak heel zeker voor. Zó hoort de natuurkunde te zijn, wil men er verder 
mee komen. De propaganda is heel effectief; in Engeland, Frankrijk, Nederland vindt 
men grote navolgers van Newton's "Experimental Philosophy". Langzaam maar zeker 
moet het Aristotelisch denken zich ook terugtrekken uit de scheikunde (18e eeuw), de bi-
ologie (19e eeuw met Darwin) en de psychologie (19e eeuw met Helmholz, Mach e.v.a.). 
Het fysicalistisch wereldbeeld, dat door Galilei werd gecreëerd, grijpt steeds meer om 
zich heen. Het succes blijft ook in deze disciplines niet uit — reden temeer om te denken 
dat dit toch wel de methode is om kennis op te doen en te verantwoorden. 
Zo gaat de ENW voorop in een nieuw functioneren. Wij willen weten hoe het is, en wij 
hoeven ons werk slechts te verantwoorden door te wijzen op de hoeveelheid nieuwe ken-
nis en producten die zo worden gecreëerd. Ons zoeken naar kennis is pure nieuwsgierig-
heid; het gaat om een autonoom proces — een proces met eigen wetten en regels, een pro-
ces dat zich slechts daaraan dient te confirmeren. Wetenschap is nu in wezen nieuwsgie-
righeid geworden — een nieuwsgierigheid die streng gereguleerd is wat zijn methoden be-
treft, maar een die zich niets gelegen laat liggen aan zijn producten. Zij zijn er gewoon, 
en kunnen worden gebruikt om de nieuwsgierigheid verder te bevredigen. Waar zij ver-
der toe dienen, hoe zij verder gebruikt worden, dat is niet de zorg van de ENW-mens. 

Nawoord: Ik heb gepoogd te laten zien hóe de principiële onverantwoordelijkheid van 
de ENW-er tot stand gekomen is als product van een historisch proces. Juist het manke-
ren aan dit soort historische informatie heeft het idee doen postvatten dat de situatie 
waarmee we nu geconfronteerd worden iets noodzakelijks, iets noodgedwongens heeft. 
We hebben echter gezien dat het om een situatie gaat die kon groeien uit iets dat door 
zijn auteur, Galilei, bedoeld was als een strategie om onterechte bemoeienis de pas af te 
snijden. Deze strategie heeft echter een denktrant voortgebracht die niet geinteresseerd 
is in zijn ontstaan, maar die zichzelf voor gerechtvaardigd houdt. Vandaar dat elke in-
menging in het pure ENW-werk ná wordt ervaren als onterechte bemoeienis. Willen we 
deze situatie veranderen, dan is inderdaad een eerste vereiste dat de "curieux" onder ons 
zich bewust worden van hun afkomst, en van de bedenkingen die het werk van hun 17e 
eeuwse voorgangers opriepen bij vriend en vijand. 



Alles is re_afief, en ze 

Erik van der Hoeven 

Temidden van de Nederlandse moderne theologen heeft de Rotterdamse 
hoogleraar J. Sperna Weiland zich een bijzondere plaats verworven. Toen de 
kritische stroming in de theologie eind jaren '60 doorzette (ook daar) in het 
werk van mensen als Dorothee Si511e, Harvey Cox en John Robinson, vertolk-
te Sperna Weiland in zijn beide bundels "Oriëntatie" voor een belangrijk 
deel deze nieuwe gedachtenwereld. Oriëntatie is inmiddels uitverkocht, de 
ontwikkeling in de theologie is verder gegaan (met bijv. de theologie van de 
revolutie), en ook Sperna Weiland heeft verder geschreven. Zijn laatste bun-
del "Romeins Schetsboek" is een persoonlijk getinte verkenningstocht door 
gebieden van theologie en samenleving.* 

Voor humanisten is Sperna Weiland een zeer leesbaar auteur. Hij schrijft helder, legt 
zijn jargon uit, en heeft een open geest. Hij is daarom bij uitstek geschikt voor verken-
ning door humanisten van dat voor de meesten nog zo onbekende terrein van de kriti-
sche theologie. Want de ervaring leert dat maar weinig humanisten van deze, voor ons 
toch zo belangwekkende ontwikkeling in het christendom kennis hebben genomen; 
overigens geldt het omgekeerde eveneens: Sperna Weiland geeft er nergens in zijn boek 
blijk van, dat hij het humanisme kent. 
Maar juist doordat Sperna Weiland zo helder schrijft en ondogmatisch denkt, is hij 
ook een auteur die tegenspraak oproept. Sommige aspecten van het humanisme kun-
nen eerder duidelijk worden in dialoog met een kritisch ingestelde theoloog als deze au-
teur, dan in gesprekken van humanisten onderling. Twee van de innerlijke dialogen 
met de auteur, die ik bij het lezen van dit boek heb gevoerd, zal ik hier ten tonele voe-
ren. Ze handelen uiteindelijk om het thema van de voorwaardelijkheid van de mens: is 
alles in het menselijke leven relatief, of is er in zijn leven ook iets dat hem absoluut ver-
plicht? Kan de mens uiteindelijk alleen mens zijn doordat hij zich aan iets onvoorwaar-
delij ks toewijdt, of juist doordat hij dat niet doet? In twee stappen kom ik tot dit the-
ma. 

Zonde 
Sperna Weilands benadering kan goed worden geïllustreerd aan de hand van een, door 

* Dr J. Sperna Weiland, Romeins Schetsboek, Over de metamorfose van het geloven, Het 
Wereldvenster, Baarn, 1980. Prijs: j 24,75. 
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humanisten niet dagelijks gebruikt begrip, als het woord zonde. De auteur geeft eerst 
een interpretatie van het begrip die het voor humanisten herkenbaar maakt, maar op 
het laatste moment voegt hij daar een element aan toe dat het weer vèr uit het bereik 
van de humanistische denkwereld brengt. 
In zijn hoofdstuk over "zonde" geeft Sperna Weiland twee "schetsen" van dat be-
grip. De eerste is geen schets, maar een met forse hand neergezet klassiek beeld. Zonde 
is "de opstand tegen God, de overtreding van zijn gebod, Prometheus die tegen de go-
den opstaat" (p. 100), en daaraan ten grondslag liggend, "de rebellie tegen God en de 
poging van de mens om de plaats van God in te nemen" (p. 101). Dat klinkt vertrouwd 
— het is orthodox christendom. 
De tweede schets geeft wèl alleen contouren — de auteur zoekt naar woorden. Hij tast 
eerst de Prometheïsche interpretatie van het Genesis-verhaal van de zondeval aan. Er 
blijkt bij nader beschouwen helemaal geen Prometheus in het Paradijs rond te lopen —
geen wonder, want Genesis is een Joods, geen Grieks verhaal. "Het verhaal van Gene-
sis is een verhaal van argeloosheid, nieuwsgierigheid, misschien van wat verveling en in 
ieder geval van de zoete angst (Kierkegaard) en de lichte roes van te kunnen doen wat 
God heeft verboden" (p. 104). 
Daarna probeert Sperna Weiland tastenderwijs het begrip zonde nieuw te omschrij-
ven, als "afwezigheid, onverschilligheid, weigering van verantwoordelijkheid" (p. 
104). "Zonde is dit, dat alles buiten mij om 'gebeurt' en dat ik mij niet verzet, niet te-
gen het geweld, niet tegen het onrecht, niet eens tegen mijn eigen onverschilligheid... In 
één woord: de zonde is het landerig en onverschillig achterblijven op de weg door de 
geschiedenis naar een nieuwe wereld, en tot onze verrassing kan dat achterblijven óók 
de vorm aannemen van gehoorzaamheid" (p. 105). 
Ik geef met opzet een wat uitgebreider citaat, om duidelijk te maken dat Sperna 
Weiland in staat is, een versleten begrip als zonde nieuw, ja... humanistisch leven in te 
blazen. Zoals hij zelf ook aangeeft: dit nieuwe zondebegrip gaat niet uit van een eeuwi-
ge orde, waardoor zonde niet langer samenvalt met opstand tegen de orde; en in dit be-
grip ligt ook niet een reeds aanwezige harmonie verondersteld, die door de zonde 
wreed wordt verstoord. Daarentegen wordt wèl verondersteld, dat er een "weg door de 
geschiedenis naar een "nieuwe wereld" is, een gedachte die vele humanisten zal aan-
spreken. 
De auteur treedt hiermee in het voetspoor van veel moderne theologen, die zich net als 
hij proberen te bevrijden van calvinistische en scholastieke accenten. Een belangrijk 
hulpmiddel daarbij blijkt te zijn, terug te gaan naar de Joodse oorsprong van het 
christendom. Als we het christendom (al vanaf Paulus) beschouwen als een samen-
vloeiing van Grieks en Joods denken, dan blijkt dat de figuur van de Vadergod uit het 
Jodendom stamt, maar dat de invulling van hem met noties als eeuwige orde en harmo-
nie, uit het Griekse denken stammen. In het Jodendom gaat men broederlijk om met 
zijn God, onderhandelen met hem is helemaal niet zo'n gek idee; de Jood weet van zijn 
God allereerst, dat hij samen met hem op weg is. 
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Ook Sperna Weiland tapt voor de actualisering van het zondebegrip uit de Joodse ge-
dachtenwereld. De "weg door de geschiedenis naar een nieuwe wereld" is een bij uit-
stek Joodse gedachte, en het "landerig en onverschillig achterblijven op die weg" 
komt ongetwijfeld dicht in de buurt van een Joods zondebegrip. 
Maar wanneer de auteur het bewonderenswaardig werk heeft verricht, dat hij de afge-
leefde term nieuw leven heeft ingeblazen, valt het doek. Want in zijn ogen hebben bei-
de interpretaties een gemeenschappelijke grond: "dat de mens teveel van zichzelf 
houdt" (p. 106). "In het ene geval is hij te eerzuchtig, in het andere te landerig om God 
of zijn naaste op te merken. Hij ziet dus alleen zichzelf, hij kent alleen zichzelf en hij is 
zo op zichzelf bedacht — dat wil zeggen zo van zichzelf vervreemd — dat hij in het ene 
geval de kosmische orde verstoort en in het andere achterblijft op de weg door de ge-
schiedenis naar de nieuwe wereld" (idem). 
Als humanist knipper je hier toch even met de ogen. Waarom is het in de eerste plaats 
nodig, zo'n gemeenschappelijke grond te zoeken? En mankeert er in de tweede plaats 
niet wat aan de onderliggende psychologie? Het eerste kan alleen worden verklaard uit 
een wilsbesluit, in de christelijke traditie te blijven staan — de humanist zou anders kie-
zen. En wat het tweede betreft: komt landerigheid wel voort uit een tevéél aan liefde 
voor jezelf? Ligt het niet meer voor de hand, dat landerigheid getuigt van te wéinig lief-
de voor jezelf, omdat je ook aan jezelf niet toekomt? Zo'n beeld van landerigheid als 
"teveel van jezelf houden" lijkt mij typisch een geval van Grieks-Christelijke visie op 
de mens — als een wezen dat tekort schiet, wat een on-Joodse gedachte is. We kunnen 
ons zelfs, als we de speerpunt omdraaien, afvragen of verzet tegen de kosmische orde 
niet óók eerder zou voortkomen uit te weinig, dan uit teveel houden van jezelf: je bent 
steeds bezig dáár, buiten jezelf, en rust niet in jezelf — je voert de jachtige strijd van de 
veranderaar (van revolutionair tot manager) maar dan alleen op kosmisch niveau. Is 
dat tevéél houden van jezelf? 
Het zou al te makkelijk zijn, uit de analyse van Sperna W eilands zondebegrip de con-
clusie te trekken, dat hij alleen maar oude wijn in nieuwe zakken doet, of dat — om een 
ander bijbels beeld te gebruiken — de oude Adam steeds opnieuw de kop bij hem 
opsteekt. Dat is onjuist: we hebben hem eerder betrapt op een moment van geestelijke 
zwakte — hij is, in eerste noch in laatste instantie, ouderwets orthodox — maar wel mo-
dern orthodox! Dat blijkt bij zijn behandeling van godsdienst en politiek. 

Godsdienst en politiek 
Over dat thema handelen twee opstellen, "Vrijheid" en "Godsdienst en politiek", die 
samen een eenheid vormen. In het eerste opstel vraagt de auteur zich af, wat eigenlijk 
de verhouding is tussen godsdienst en emancipatie, dit laatste breed opgevat als "vrij-
heidsbeweging". De vraag is: "verzet de godsdienst zich tegen de emancipatiebewe-
ging, zodat deze op haar beurt zich wel tegen de godsdienst moet keren; of vindt de 
emancipatiebeweging in de godsdienst een bondgenoot" (p. 120)? 
Sperna Weiland kiest, niet verwonderlijk na een op deze manier gestelde vraag, de 
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laatste positie: godsdienst en emancipatiebeweging zijn bondgenoten. Voor huma-
nisten kan het verrassend zijn, dat hij bij een eerste beschouwing daarover het voor-
beeld van Socrates aanhaalt; uiteraard met andere accenten dan in een humanistische 
interpretatie van Socrates' optreden. Hij wijst op het daimonion, dat Socrates moest 
volgen, en interpreteert de rol daarvan in Socrates' denkwereld als volgt: "juist omdat 
een nieuwe ervaring van het heilige (een nieuwe godsdienst?) zich aan Socrates had op-
gedrongen, moest en kon hij zich van de conventionele godsdienst bevrijden" (p. 124). 
Dan gaat de auteur verder, en zoekt, om de relatie godsdienst-emancipatie beter te 
doordenken, eerst naar kenmerken van "godsdienst" in het algemeen. Hij doet daar-
bij een merkwaardig beroep op Wittgenstein, om aan te geven dat zijn omschrijving 
niet precies kan zijn. Wittgenstein heeft in zijn latere filosofie betoogd, dat wij de in-
houd van begrippen nooit precies kunnen kennen doordat deze hun betekenis alleen 
krijgen in het "taalspel" waarin zij functioneren. Hij accepteert de beperking die deze 
regel oplegt aan ons denken, en besteedt verder alle aandacht aan het hanteren (en 
daarmee onderzoeken) van taalspelen. 
Zo niet Sperna Weiland (en vele anderen), die Wittgenstein hanteert als excuus om zijn 
termen niet precies te hoeven definiëren. Als wij Wittgenstein volgen, zo meent hij, 
dan hoeven wij slechts in vage contouren de betekenis van onze begrippen te schetsen, 
in de wetenschap dat ze toch niet scherp omschreven kunnen worden. Maar hij geeft na 
die inleiding wel één omschrijving van godsdienst waarop hij zijn verdere betoog ba-
seert; en in tegenstelling tot Wittgenstein heeft zijn onderzoek verder geen betrekking 
op het taalspel "godsdienst", noch op de verhouding die "godsdienst" en "emancipa-
tie" tot elkaar kunnen hebben in onze taal. In tegenstelling tot Wittgenstein hanteert 
hij een werkdefinitie, waarbij hij ongeveer zegt: "wat godsdienst in wezen is, weet ik 
niet, maar ik versta er dit en dat onder" — een in onze tijd gebruikelijke, maar daarom 
nog niet juiste aanpak: de spanning tussen "godsdienst" als menselijke uitingsvorm, 
en de eigentijdse werkdefinitie verdwijnt daarmee onder tafel. 
Sperna Weiland stelt dan voor als werkdefinitie, de "karakteristieke gelaatstrek van al-
le echte godsdienst in de volgende formule te vatten: er is iets dat als absoluut wordt er-
kend en dat een onvoorwaardelijke toewijding eist" (p. 132-133). God ontbreekt, want 
er zijn atheïstische godsdiensten, zoals het Boeddhisme (en, voeg ik toe, sommige ver-
schijningsvormen van het moderne christendom) maar deze vallen wel onder de gege-
ven definitie van godsdienst. 
Terecht benadrukt Sperna Weiland de overeenkomst die bestaat tussen zijn gedachten-
wereld met betrekking tot "godsdienst" en die van Kierkegaard. Deze Deense denker 
verzette zich in zijn filosofie tegen die van zijn tijdgenoot Hegel. Kern van Hegels filo-
sofie is, dat alles relatief is: de menselijke geest (en de samenleving, die daardoor wordt 
gevormd) is steeds in ontwikkeling; de ene beschaving, wereldbeschouwing, staatsor-
dening of godsdienst ontwikkelt zich uit de vorige; alles verhoudt zich tot alles, en alles 
is daardoor relatief. Daar tegenover stelde Kierkegaard het absolute, het onvoorwaar-
delijke, dat zijns inziens het ware kenmerk van de mens is. Wanneer de mens zich niet 
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voor het absolute openstelt, heeft zijn leven ook maar beperkte waarde: dan vervalt hij 
tot een conventioneel bestaan. Dat onvoorwaardelijke ziet Kierkegaard nu als de ware 
godsdienst — en in zijn voetspoor ook Sperna Weiland. 
Wat mij nu bezig houdt, is de volgende vraag, die me zowel filosofisch als levensbe-
schouwelijk van groot belang lijkt: hoe is dan de verhouding van dat onvoorwaardelij-
ke tot de rest van het menselijk bestaan, het voorwaardelijke? Concreet kan deze vraag 
naar verschillende kanten worden uitgewerkt: is iemand die zich in verhouding tot het 
onvoorwaardelijke voelt, niet per definitie onverdraagzaam? Kan niet ieder een ander, 
en mogelijk tegengesteld, onvoorwaardelijke erkennen? Wanneer die relatie tot het 
onvoorwaardelijke praktische en maatschappelijke consequenties heeft (en dat is voor 
moderne christenen het geval), hoe gaat men daarmee om? Als men vindt, dat iets om 
onvoorwaardelijke redenen nodig is, is afweging tegen andere redenen, en kritische be-
oordeling van (neven)effecten, dan overbodig? In mijn ogen is dit het hoofdthema van 
een (overigens nog nauwelijks bestaand) gesprek tussen humanisten en moderne 
christenen. 

Onoplosbaar dilemma? 
Wat doet Sperna Weiland met dit thema? Hij ontkent om te beginnen Kierkegaars ver-
onderstelling, dat toewijding aan het onvoorwaardelijke niet te rijmen is met een leven 
van alledaagsheid: het is niet ondenkbaar(!) dat wij leven uit "een onvoorwaardelijke 
toewijding aan het absolute Telos ( = Doel) en ons tegelijkertijd — in een liefde, in de 
politiek — engageren" (p. 135). Hier is het nog heel voorzichtig geformuleerd; leven in 
het absolute en in het relatieve staat als het ware nog naast elkaar — het woord "tegelij-
kertijd" is nevenschikkend. Maar in het volgende opstel — Godsdienst en Politiek — is 
al sprake van een overheid die dienaresse Gods kan zijn ( voor goed begrip van Sperna 
Weiland: dat is niet wanneer het CDA aan de macht is) en die christenen daarom van 
harte kunnen dienen, "ook wanneer er compromissen moeten worden gesloten" (p. 
171). "Niet ieder compromis copromitteert" (idem). Akkoord! Maar dan niet eerst 
christendom geschetst als een toewijding aan het onvoorwaardelijke, wanneer er iets 
zo voorwaardelijks als het compromis uit kan voortkomen. 
In mijn ogen gaat het hier om een onoplosbaar dilemma voor moderne christenen als 
Sperna Weiland. Zij ervaren hun godsdienst als toewijding aan het absolute, ontlenen 
hun hoop aan het feit dat zoiets in de wereld van relativiteiten mogelijk is. Tegelijker-
tijd zijn ze doorgaans in praktische zaken realistisch genoeg om daar praktische over-
wegingen te laten gelden, zij het voor hun gevoel geleid door de inspiratie van de toe-
wijding aan het absolute. In de wereld van relativiteiten moet voor hen het absolute tot 
uitdrukking komen, maar in de praktijk gebeurt dat nooit, omdat in de werkelijke we-
reld het nieuwe steeds voortkomt uit het oude, en derhalve relatief is. 
Ik stel me voor, dat dit laatste voor ieder duidelijk is, wanneer het gaat om gebeurtenis-
sen dicht bij huis. Wanneer een minister die vóór kernenergie is, vervangen wordt door 
één die tegen is, moet de laatste in de praktijk toch zoveel compromissen sluiten, dat er 
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weinig spannends meer te beleven valt voor de toegewijde tegenstanders. Is het moge-
lijk, in zo'n moeizaam proces de realisering van het absolute te zien, als je aan de uit-
banning van kernenergie die absolute betekenis hebt toegekend? Het lijkt me niet, en 
dat is misschien wel de reden dat zoveel moderne christenen hun hoop hebben ge-
vestigd op politieke ontwikkelingen ver weg. 
Toch leveren moderne christenen die handelen vanuit deze achtergrond, een belangrij-
ke bijdrage aan de humanisering van de samenleving, aan de emancipatie. Binnen Ne-
derland hebben zij eerst de bouwstenen gelegd voor de Derde Wereld-beweging, later 
voor de vredesbeweging, twee van de belangrijkste naoorlogse vooruitstrevende bewe-
gingen. De erkenning en politieke waardering van die rol betekent niet, dat humanisten 
onkritisch moeten staan tegenover de levensbeschouwelijke uitgangspunten die deze 
opstelling mogelijk hebben gemaakt. Want wanneer een bepaald, nog zo nobel doel, 
met onvoorwaardelijke eigenschappen wordt bekleed, en met onvoorwaardelijke toe-
wijding wordt nagestreefd, dreigt de noodzakelijke kritische zin in het maatschappe-
lijk verkeer overboord te worden gezet. 

Innerlijke vrijheid 
Natuurlijk, er kan een enorme kracht worden geput uit het onvoorwaardelijk streven 
naar emancipatie. Ik bewonder het in mensen, als zij daarvan getuigen. Maar ook vrees 
ik de mogelijke gevolgen van die opstelling. In laatste instantie kan ik niet vergeten, dat 
van Robespierre tot Pol Pot een bloedige draad door de geschiedenis loopt, van politici 
die zich onvoorwaardelijk toegewijd voelden aan het tot stand brengen van humani-
teit. 
Geen absolute toewijding dus in aardse zaken. Binnen het voorwaardelijke, zoals wij 
dat op aarde kennen, past het onvoorwaardelijke niet. Voor Sperna Weiland zou die 
stellingname tot verschrikkelijke consequenties leiden: "Wij zouden vervallen in een 
primitief hedonisme, in een cynisch gebruiken van de anderen voor onze eigen doelein-
den — want ook de maximes van Kant zouden in de vergetelheid raken — en in een totale 
en waarschijnlijk totalitaire ordening" (p. 143); wij zouden vervallen tot verveling of 
wanhoop, het laatste "iets menselijker — en menswaardiger — dan het eerste" (idem). 
Ik zou daar de humanistische gedachte tegenover willen stellen: het bijzondere van het 
menselijk bestaan is juist, dat temidden van het menselijk gemodder en de menselijke 
kleinzieligheid, menselijke toewijding aan elkaar, aan zichzelf, aan humaniteit, kan 
ontstaan. Niet de hoop op het absolute, maar juist de aanvaarding van het relatieve (in 
laatste instantie: zelfaanvaarding) houdt de humaniteit levend. Menselijk bestaan is 
sappelen en zorgen, en er is geen manier om daar bovenuit te komen. Er is geen kans op 
een weg naar een absoluut Doel, en geen stroming of beweging die dat vertegenwoor-
digt; want ieder mens is beperkt. Maar gegeven die beperking, is het een vreugde te 
constateren dat steeds opnieuw mensen ernaar streven, die beperkingen te overwinnen. 
In dat streven, dat logischerwijs voorwaardelijk is, manifesteert de mens zich als mens. 
In filosofische zin ligt in deze visie wel een verhouding van de mens tot het absolute 
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besloten; maar, moet ik met nadruk stellen, alléén in filosofische zin. Want de mens 
die het relatieve inziet van het menselijk bestaan, bewijst daarmee dat hij in zijn den-
ken niet aan het relatieve is gebonden. Juist in de aanvaarding van het relatieve ligt in 
die zin ook de overwinning ervan. Maar: dat is zonder de hoop dat het absolute ooit 
concrete gestalte kan krijgen op aarde; die gedachte wijst juist op niet-aanvaarding van 

het relatieve. 
Daarom kan, in tegenstelling tot de beweringen van Sperna Weiland (in het spoor van 
Kierkegaard), juist de humanist en niet de christen aanspraak maken op een "ironi-
sche" verhouding tot de wereldlijke macht (vgl. p. 170). Een houding van ironie bete-
kent innerlijke vrijheid ten opzichte van het andere, in dit geval de machtsstructuur 
van de maatschappij. De humanist, zoals ik hem (of haar) heb geschetst, weet dat 
machthebbers altijd ergens falen, maar stelt zich in laatste instantie vrij ten opzichte 
van hen op. Hij weet dat zij het heil niet kunnen brengen, en verwacht dat ook niet van 
hen. Zijn verwachting ten opzichte van politici is aardser: hij wenst dat zij, als ieder 
mens, hun handwerk redelijk goed doen, en dat is het behartigen van belangen tegen 
een achtergrond van streven naar humaniteit. Maar de moderne christen, zoals gete-
kend door Sperna Weiland, houdt altijd de hoop dat het ooit zal lukken ergens, zij het 
ook maar voor een tijdje, de menselijke beperktheid te overwinnen—met als gevaar 
dat hij/zij teveel hoop vestigt op een bepaalde politicus, of stroming, of regering, en 
dan onvermijdelijk vervalt in een allerminst ironische teleurstelling, of zelfs cynisme. 
Is de huidige generatie moderne christenen bestand tegen dat cynisme, in de tijd van te-
leurstellingen en demasqué die wellicht voor de deur staat? Ik hoop het van ganser har-
te, maar ik ben er niet zeker van. 
Het humanisme dat ik heb geschetst als alternatief voor het moderne christendom, is 
niet spectaculair, en bevredigt niet de mensen die zoeken naar absolute toewijding aan 
iets, juist doordat wordt ontkend dat zoiets mogelijk is. Wel biedt dit humanisme de 
innerlijke rust om je, door alle teleurstellingen heen, te blijven wijden aan die doelein-
den die je belangrijk vindt voor het streven naar humaniteit — voorzover het lukt om 
werkelijk het relatieve, d.w.z. de wereld zoals deze is, en in laatste instantie jezelf, te 
aanvaarden. Niet onvermeld mag in dit verband blijven dat de hierboven beschreven 
religieuze benadering van de politiek ook bij sommige humanisten voorkomt — huns 
ondanks! Het is van grote betekenis voor onze samenleving dat velen zich laten inspire-
ren door het moderne christendom; het zal van even grote betekenis zijn, wanneer ve-
len zich de humanistische levenshouding, zoals hier geschetst, eigen maken. 
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Naarmate het aantal gerecenseerde internationale humanistische tijdschriften 
in deze rubriek toeneemt, moet de verslaggeving noodzakelijkerwijs selectie-
ver worden. Ik zal voortaan dan ook lang niet alle artikelen kunnen bespre-
ken, maar zal enkele uit de veelheid kiezen, waarvan ik meen dat ze ook in Ne-
derland interessant gevonden worden. Wat dit laatste betreft, houd ik me 
aanbevolen voor reacties van lezers. Als u deze rubriek leest, eventueel op an-
dere gedachten of nieuwe sporen gekomen bent en als u de rubriek gebruikt 
voor het schrijven van artikelen, papers, scripties e.d., zou ik dat graag verne-
men. Het is prettig om ook van anderen te horen dat men zinvol bezig is. 

Inmiddels kreeg ik van een aantal bladen al wel reacties op deze rubriek. Van de Jour-
na! of Humanistic Psychology kreeg ik een brief dat onze kritiek goed was ontvangen 
en al ter harte genomen werd: 'Meer en meer humanistische schrijvers (bedoeld wordt 
uit de kring van de humanistic psychology — A.N.) houden zich met sociale en politieke 
onderwerpen bezig om een tegenwicht te bieden tegen de narcistische tendens'. Van 
Free Inquiry kreeg ik het verzoek onze lezers te wijzen op de uitgeverij van humanisti-
sche boeken Prometheus Books, die tegenwoordig een Nederlands kontaktadres heeft: 
European Book Service, Flevolaan 36-38, Postbus 124, 1380 AC Weesp, alwaar de uit-
voerige katalogus aangevraagd kan worden. 

Anthropology and Humanism Quarterly 
Dit driemaandelijks blad ($ 10.00 per jaar, 
1703 New H amsphire Ave. N . W . Washing-
ton, D.C. 20009) wordt uitgegeven door de 
Society for Humanistic Anthropology, 
opgericht in 1974. Deze beschouwt zich als 
een groep anthropologen, actief binnen 
het grotere verband van de American 
Anthropological Association, die zich spe-
ciaal willen richten op vraagstukken om-
trent de waarden betrekking hebbende op 
de menselijke conditie. Als beginselverkla-
ring geeft het blad: Het humanisme heeft 
in zijn geschiedenis getracht de intrinsieke 
waarde van de mens te bevestigen door 
nieuwe mogelijkheden voor menselijk 
denken en handelen te scheppen en door de 
gewoonte van de mensheid om voortdu- 
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rend haar eigen werkelijkheid te herscheppen levend te houden. Humanistische anthro-
pologie wil bijdragen tot groter inzicht in dit gebeuren en tot bewustere vormgeving 
hiervan, vooral als het gaat om keuzen die de hele mensheid aangaan. 
Dit credo is voor sommige anthropologen te ruim of onvoldoende duidelijk en er is in 
de eerste jaargangen een langlopende discussie tussen de meer strikt wetenschappelijke 
(scientific) ingestelden als Kaplan en Manners aan de ene kant en het (Nederlandse!!) 
redactielid Bob Scholte aan de andere, zie zich meer maatschappij kritisch opstelt. De 
al wat oudbakken discussie over de waardevrijheid van wetenschap werd zodoende 
nog eens dunnetjes overgedaan. Er is binnen de bovengenoemde beginselverklaring, 
lijkt mij, ruimte genoeg voor pluriformiteit in wetenschappelijke paradigma's en het 
heeft weinig zin elkaar te blijven bestoken in de ijdele hoop elkaar te overtuigen. Ver-
schillende aanpakken in de anthropologie kunnen elkaar mooi aanvullen en een expli-
cietere mens-betrokkenheid dan het gevestigde structureel-functionalisme meestal kan 
opbrengen, lijkt me juist. 
Het blad is keurig uitgegeven, maar is qua omvang en inhoud nog wat aan de magere 
kant. Het sociaal-politieke engagement komt weinig uit de verf. Met artikelen als dat 
over pijn (zie verder) voorziet het echter in een behoefte: relativering èn verruiming van 
de eigen culturele belevingswereld. 

Bilmes en Howard gebruiken in Pain as Cultural Drama (jaargang 4, nummer 2/3) het 
rituele martelen van oorlogsgevangenen van de Huron-stam als voorbeeld om de ver-
schillende functies van pijn binnen een cultuur te illustreren. Pijn kan utilitair, expres-
sief en symbolisch gebruikt worden. In het eerste geval is pijntoediening een middel om 
een bepaald doel te bereiken, bijvoorbeeld gevangenen worden gemarteld om een be-
kentenis los te krijgen. In het tweede geval is pijntoediening een uiting van woede, in 
het derde een symbolische handeling, die het slachtoffer sociale status verschaft of ont-
neemt. Initiatieriten resp. martelingen zijn hier voorbeelden van. Pijn kan aangegre-
pen worden voor symbolische handelingen omdat het om een voor mensen meestal on-
gewoon en afschrikwekkend gebeuren gaat. Een rituele pijntoediening hoeft nog geen 
vaste afloop te hebben. Het slachtoffer kan zelf — binnen bepaalde grenzen — invloed 
op het gebeuren hebben. Als een jongen het bij een initiatierite uitschreeuwt van de 
pijn kan dat statusverlagend werken en zelfs de initiatie in gevaar brengen. Als een ge-
martelde zijn pijn niet toont werkt dat statusverhogend. Een extreem voorbeeld hier-
van uit onze eigen cultuur is de kruisiging van Christus. 
Schrijvers opperen de mogelijkheid van een algemeen geldend kader, waarbinnen zich 
het pijnsymbolisme afspeelt. De elementen hiervan zouden kunnen zijn: vernedering 
contra verheffing, opgave contra uithouding, uitstoting contra opname. Het is vervol-
gens goed om met dit inzicht te kijken naar hoe wij in de Westerse wereld met pijn om-
gaan. We kunnen dan vragen stellen als: welk effect heeft pijn in onze cultuur op de 
maatschappelijke status? (Zie de status van de "officiële pijnopheffer", de dokter!), 
maakt het voor de behandeling verschil uit of een patiënt een "drama" maakt of niet?, 
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welke invloed heeft een verdoving, wat doet het een patiënt, als hij de pijn kan verdra-
gen?, enz. Pijn en pijntoediening hebben in de wetenschap nog te weinig aandacht ge-
kregen. 

Hoofdredacteur Grindel constateert in The Peri! of Progress and the Need for Syner-
getic Consciousness (jaargang 7, nummer 1, maart '82) zelfvernietiging binnen de he-
dendaagse cultuur: landen putten hun reserves uit om wapenen te produceren die ze 
hoogstwaarschijnlijk nooit zullen gebruiken, op uitvoer van illegale pesticiden naar 
derdewereld-landen wordt dik verdiend, maar de gifstoffen komen terug in geïmpor-
teerde grondstoffen, enz. enz. "We have met the enemy, and he is us". Het besef, dat 
wij onze eigen vijanden zijn, is een aanduiding voor het ontstaan van het "synergetisch 
bewustzijn". Mensen en culturen met deze vorm van bewustzijn frustreren elkaar niet 
in het maatschappelijk samenleven en reageren deze frustraties dan vervolgens in 
destructief gedrag af, maar ze versterken en bevestigen integendeel wederzijds hun 
identiteit. Synergie is overal in de natuur te vinden, ook in het menselijk lichaam. De 
oorzaak van het gebrek eraan in de Westerse cultuur ligt volgens Grindal (in het 
voetspoor van Maslow) voornamelijk in het onvoldoende tegemoetkomen aan onze li-
chamelijke behoeften. 

Turner maakt zich (in het zelfde nummer) in Physical Anthropology as Anthropology 
ongerust over de weerstand die de "physical anthropologists" (biologen die zich met 
de mens bezighouden) met hun verdediging van de evolutiegedachte onder belangrijke 
delen van de belastingbetalende bevolking oproepen. Hij ziet hiermee gevaren opdoe-
men voor de anthropologie als geheel en acht de confrontatie tussen evolutionisten en 
creationisten onnodig en niet passend in de humanistisch-anthropologische traditie. 
Vaak wordt evolutie als feit en niet als theorie gepresenteerd, vaak is evolutionisme een 
soort religie met Evolutie als de centrale macht in het universum. Ook dikwijls wordt 
evolutie als een "objectief" proces beschreven, terwijl iedere waarneming noodzake-
lijkerwijs subjectief gekleurd is. Dit subjectieve element van de evolutieleer komt niet 
vaak naar voren. Zo zijn er meer bezwaren tegen het evolutionisme. Niet dat het creati-
onisme als wetenschappelijke theorie kwalitatief beter zou zijn. Maar ten behoeve van 
de anthropologie kunnen we beter in plaats van het creationisme aan te vallen de evolu-
tieleer wetenschappelijk verder onderbouwen, de niet-(voor-)wetenschappelijke ele-
menten ervan op tafel zien te krijgen en deze naast die van het creationisme in ieder 
desbetreffend schoolboek opnemen in plaats van het alleenvertoningsrecht op te eisen 
(Turner gaat hiermee duidelijk in tegen het credo van Free Inquiry, zie deze rubriek in 
Rekenschap van september 1982, pag. 186 en 187). 

In Anthropology and Humanism van december 1982 (jaargang 7, nummer 4) keert 
Stoller zich in Relativity and the Anthropologist's Gaze tegen de Westerse ("ethnocen-
trische") manier van denken en kijken van de overheersend structureel-functionalisti- 
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sche school in de anthropologie. Hij bepleit een benadering, waarin de belevingswereld 
van mensen centraal staat. In deze laatste — humanistische — benaderingswijze gaat het 
voornamelijk om begrip voor en inzicht in het symboliseringsproces, waar mensen 
voortdurend mee bezig zijn, het zin en betekenis geven aan hun zintuigelijke waarne-
mingen en hun interacties. Stoller beschrijft hoe hij bij de analyse van een volk, de 
Songhays in West-Niger aanvankelijk te structureel-functionalistisch dacht, alsof er 
inderdaad sprake was van een éénduidige structuur en alles daarbinnen een bepaalde 
functie had. Zo observeerde hij bijvoorbeeld aanvankelijk, dat de adel allerlei gebeur-
tenissen in het volksgebeuren wist te gebruiken om de macht over de twee andere be-
volkingsgroepen, de vroegere slaven en de "buitenlanders" te handhaven. Dit gebeur-
de door middel van het woordgebruik in toespraken, de structuur van allerlei ceremo-
niëel en de verdeling van de landbouwgrond. Later besefte Stoller dat dit alles te een-
duidig gedacht was en hij kreeg ook voor de drie verschillende sociale werkelijkheden, 
belevingswerelden, waarvan er bij de Songhays sprake was, die van de adel, ex-slaven 
en buitenlanders. Pas toen hij dit tot zich had kunnen laten doordringen, zag hij de 
verschillende elkaar beconcurrerende zingevingsprocessen. Hij zag zo bijvoorbeeld dat 
een groepje kooplieden bij een bepaalde ceremonie zich voor het eerst schaarde onder 
de kinderen van de adel. Dit miniscule gebeuren geeft volgens Stoller prachtig aan de 
labiliteit, waarin iedere machtsstructuur zich voortdurend bevindt en die ieder moment 
in gevaar kan komen door een alternatieve interpretatie van 'de' werkelijkheid door 
betrokkenen. 

Free Inquiry 
Het voorjaarsnummer 1983 is voor een groot deel aan Karl Marx gewijd en heeft dan 
ook — bij wijze van uitzondering — een rode omslag. Deze is echter niet getooid met een 
portret van Marx — dat zou te veel eer zijn geweest — maar met dat van James Madison. 
Een ander deel van het blad wordt namelijk besteed aan weerlegging van de veelge-
hoorde opvatting, dat de Amerikaanse grondwet in oorsprong religieus van karakter 
is. Rutland bepleit in James Madison 's Dream: A Secular Republic een striktere schei-
ding van kerk en staat dan nu het geval is in de V.S. Hij baseert zich op Madison, een 
van de eerste presidenten en toonaangevend bij de opstelling van de grondwet. De 
vraag is actueel geworden door het uitroepen van 1983 als het 'Jaar van de Bijbel' door 
president Reagan. Alley toont in The Founding Fathers and Religious Liberty aan, dat 
Jefferson in de Onafhankelijkheidsverklaring weliswaar de termen 'Schepper' en 
`Goddelijke Voorzienigheid' gebruikte, maar dat deze uit een deïstische filosofie stam-
men en dus symbolisch opgevat dienen te worden. Verder is er in dit nummer van Free 
Inquiry, een typisch mannenblad, eindelijk eens aandacht voor vrouwen. Twee artike-
len zijn gewijd aan twee grote vrouwen, maar zijn toch weer geschreven door 
mannen... Kostelanetz heeft het over werk en persoon van Hannah Arendt. Mohar be-
schrijft de moord op de eerste vrouwelijke filosoof, wiskundige en wetenschapper van 
de Antieke wereld: Hypatia van Alexandrië in het jaar 415. Hypatia mengde zich als 
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een soort Sokrates vaak tussen het publiek op straat om filosofie uit te leggen. Ze wek-
te door haar vrije optreden veel weerstanden op en werd gruwelijk vermoord door 
christelijke aanhangers van aartsbisschop (en later heilige) Cyrillus, die van Alexandrië 
een onkreukbare christelijke stad wilde maken... Mèt de brand van de grote bioblio-
t heek van Alexandrië wordt deze moord algemeen beschouwd als het einde van de An-
tieke wereld. Was Karl Marx een humanist? is de vraag die Hook, Narveson en Kurtz 
zich stellen naar aanleiding van de dood van Marx honderd jaar geleden. Het ant-
woord luidt: Marx wel maar de marxisten niet. Er wordt met name gewezen op het on-
demokratische en godsdienstige karakter van het marxisme en op de verwerpelijke bin-
ding tussen 'kerk' en staat in communistische landen. Kurtz' kritiek op het IHEU-
congres in Hannover (zie de vorige 'International') krijgt nogal wat bij- en aanval. 
Voor Chuman is het niet de vraag "politiek of geen politiek", maar: "welke vorm van 
politieke actie is geschikt voor humanistische organisaties?". Humanisme is nu een-
maal progressief van aard. Conservatieven hebben zeker een rol te spelen binnen de or-
ganisatie, alleen niet die van mede-humanisten die je te vriend moet houden, maar die 
van creatieve minderheid, die ervoor zorgt dat de humanistische politieke meningsvor-
ming genuanceerd en breed geïnformeerd blijft. De rubriek On the Barricades weet te 
melden, dat Zwitserse horlogemakers erin geslaagd zijn een speciaal voor moslims 
bestemd horloge te ontwerpen, dat te allen tijde de richting van Mekka aangeeft. In de 
standaarduitvoering kost het klokje, waar de gehele mohammedaanse wereld op zat te 
wachten, $ 750 en in de 'de luxe' en 'super de luxe' uitvoering tien respektievelij k hon-
derd keer zoveel. 

Humanity and Society 
In het novembernummer 1982 bepleit Quinney in Nature of the World: Holistic Vision 
for Humanist Sociology een groter bewustzijn ook of juist bij sociologen van ons ge-
worteld-zijn in de natuur. Hij verwerpt de tweedeling physica-metaphysica, natuur-
bovennatuur en ziet beide elementen verenigd in het deel-zijn-van-een-geheel, de 'ho-
listische' visie. Juist humanistische sociologen moeten beseffen, dat wij pas voller 
mens worden als we beseffen deel te zijn van het heelal. De 'post-moderne' opvatting 
in de sociologie zal dan volgens hem ook zijn niet alleen de mens te zien als deel van de 
maatschappij en de cultuur, maar dezen ook als deel van een 'heilig heelal'. Benello 
vindt het in Nature of the World: A Response moeilijk een aansluiting te vinden tussen 
de 'gewone' sociologie en wat Quinney voor ogen heeft. Hij deelt de visie van Quinney, 
maar wil deze minder poëtisch-religieus en meer sociologisch-wetenschappelijk bren-
gen. Hij constateert, dat de materialistische en objectivistische kijk op de natuur, zoals 
we die in de klassieke natuurwetenschap (natural science) en ook in de daarop geënte 
sociale wetenschap (social science) aantreffen veel schade heeft berokkend. De belang-
rijkste doelstelling hiervan is: beheersen, het willen opleggen van de menselijke wil aan 
de natuur, de samenleving en de menselijke natuur. Benello bepleit een sociale ecolo-
gie: een heel zorgvuldig in kaart brengen van natuurlijke èn sociaal- en menselijk-`na- 
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tuurlijke' wetmatigheden om deze bij de vormgeving van onze samenleving te respecte-
ren. Als voorbeeld noemt hij, dat er proefondervindelijk "natuurlijke" grenzen be-
staan aan de omvang van groepen en gemeenschappen. Bij groter-schaligheid ontstaan 
er allerlei sociale "ziekteverschijnselen" die onnodig energie opslorpen. Humanisti-
sche sociologie is niet gewone sociologie plus een vleugje humanisme, het toevoegen 
van wat waarden en holisme, maar betekent een paradigmaverandering, een wezenlijk 
andere wetenschappelijke visie op de verworteling van mens en maatschappij in het na-
tuurgebeuren. Conforti bekritiseert in The Post-Industrial Transition: Arena for Con-
flict de fraaie toekomstbeelden van mensen als Bell ("The Coming of Post-Industrial 
Society"), Toffler ("Future Shock") en Touraine ("The Post-Industrial Society"). 
Ondanks alle verschillen stemmen deze visies overeen in hun voorspelling, dat slechts 
weinig onplezierig werk gedaan zal hoeven te worden in de toekomst, dankzij de mo-
derne technologie. Conforti bestrijdt niet de komst van de post-industriële maatschap-
pij, maar wel de bewering dat deze "vanzelf" zal komen. Integendeel: zoals het er nu 
uitziet, zal dat niet zómaar gebeuren. Er werken juist een aantal omgekeerde tenden-
zen. Om de groeiende werkloosheid op te vangen wordt er meer en meer geld gestoken 
in het militaire apparaat, in onderwijs en maatschappelijke dienstverlening en in uit-
breiding van de bureaukratische superstructuur. Uitbreiding van onderwijs leidt tot 
grotere werkloosheid onder intellectuelen en zou een 'educational ghetto' kunnen 
opleveren van mensen, die van "beroep" student zijn. In dit soort situaties, waar meer 
aanbod van arbeid dan vraag ernaar bestaat, gaan allerlei bijkomende factoren een rol 
spelen: het vrouw- en neger-zijn, leeftijd, nationaliteit enz. Ook misdaad en corruptie 
zullen toenemen als voor sommigen de enige middelen om aan de maatschappij deel te 
nemen. Een bijkomend wrang "positief" verschijnsel is het feit, dat hierdoor óók weer 
nieuwe banen komen, nl. om andere mensen te controleren... 



Losse noilfies 

De meeste kranten hebben tegenwoordig vaste rubrieken, waarin columnisten schrij-
ven over wat zij willen. Na lezing verdwijnt de kolom met het nieuws er om heen in de 
vuilnisbak of wordt opgehaald door jongens, die voor hun voetbalclub werken. Deze 
rubrieken kunnen een spit dieper graven dan de berichtgeving, kunnen even tot naden-
ken stemmen, kunnen laten lachen om onze dwaasheden, maar zij verdwijnen onher-
roepelijk. Het zijn flitslampjes zonder volgende foto. Ik vind het dan ook onbegrijpe-
lijk, dat zoveel columnisten erin toestemmen om hun bijdragen te bundelen. Deze krij-
gen daardoor een ander karakter, omdat zij dan ingedeeld worden bij de literatuur en 
dat wreekt zich. Er zijn maar enkele schrijvers — Couperus, Heyermans en Carmiggelt 
— die dat uithouden en zelfs dan is de lektuur van een reeks soms een vervelende bezig-
heid. Ik geniet bovenmate van de — ongeregeld verschijnende — bijdragen van Jaap T. 
Harskamp, over Londense volkswijken en hun illusieloze bewoners, gedrukt op de 
achterpagina van N.R.C.-Handelsblad en ik hoop, dat de schrijver niet zal ingaan op 
een eventueel verzoek om een boek te maken van zijn bijdragen. 

Dezer dagen wordt Huig de Groot herdacht. Als grondlegger van het internationale 
recht is hij bekend gebleven, maar als literator en als theoloog is hij vrijwel uit de be-
langstelling verdwenen. Is het voldoende bekend dat Annie Romein een prachtige 
historische roman over dit tragische genie heeft geschreven? Vaderland in de verte is in 
mijn ogen de beste historische roman ooit in Nederland geschreven. Wilt u over het 
genre ingelicht worden, dan moet u de aanval van Huizinga op het soort te hand nemen 
en daarbij de verdediging van het genre door Ter Braak. De aanvaller verging de lust 
om de polemiek voort te zetten. Ter Braaks argumenten waren afdoende. 

Nog altijd lijkt het mij, in het eindeloze gesprek over de inhoud van de begrippen pro-
gressief en conservatief, het beste om bij progressief de behoefte tot grote veranderin-
gen te laten overheersen, bij conservatief de behoefte om het bestaande zoveel moge-
lijk te behouden, terwijl de reactionair terug wil naar een (geïdealiseerd) verleden. 
Bij het moderne tonaal overheerst een stroming om bestaande stukken te bewerken, 
zodat de inhoud toegesneden wordt op eigentijdse problemen. Het begon bij Verkades 
Hamlet in modern kostuum en nu zijn we toeschouwers van stukken waarbij de tekst, 
de mise-en-scène, de indeling in bedrijven zo veranderd worden, dat de tekst van de au-
teurs verouderd klinkt. "Naar Shakespeare", "Naar Vondel" zou men bij films zeg-
gen. Dit is op hol geslagen progressiviteit. Een tijd geleden zag ik in Carré een opvoe- 
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ring van King Lear door de toneelgroep Appel, een zeer progressieve opvoering mag ik 
wel zeggen, een onherkenbare Shakespeare mag ik ook zeggen. En die geregisseerd 
door Vos, die de Perzen zo prachtig had gebracht. Koning en edellieden in judopakken 
gestoken bewogen zich op een soort ijsbaan, omgeven door een batterij van trommels, 
voortdurend geroerd, een tweegevecht met een stalen mast van vier meter lang, de 
dochters door mannen gespeeld, een koning, die met een scheefgezakte kroon als een 
beschonkene schreeuwend rondliep, het was een verschrikking. Hoe lang nog, deze 
progressiviteit? Ik denk tot er weer toneelschrijvers komen. 

Een kleine tentoonstelling van documenten over het leven van Arthur van Schendel 
bracht mij, voor de zoveelste maal, in verlegenheid. Ik weet van de bewondering van 
Ter Braak en Du Perron voor hem, maar ik kan zijn boeken maar niet waarderen. Ik 
vind ze saai en dat is, naar Voltaires maatstaf, de zwaarste veroordeling. De mensen uit 
de boeken van de romantische periode hebben vlees noch bloed, de zeelui van het fre-
gatschip zijn geen zeelui en de Hollandse drama's voltrekken zich in slakkegang, ter-
wijl alle figuren op elkaar lijken omdat ze geen karaktertrekken hebben. De boeken uit 
de derde periode, o.a. Meneer Oberon en mevrouw, ik moet u eerlijk zeggen, dat ik me 
er met de grootste moeite doorheen worstel. Maar wat praat ik; Van Schendel heeft een 
meesterwerk geschreven, De wereld een dansfeest, dus het ligt zeker aan mij. 

H. Bonger 
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