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BezuBa'ágingen )1.1a he 

weenschappeAk onaezwijs 

F. Snijder 

De overheid bezuinigt en spaart daarbij het onderwijs niet. Volgens in juli 
bekend gemaakte beleidsvoornemens van minister Deetman zullen de univer-
siteiten in de periode 1983-1986 tot een besparing moeten komen van 317 
miljoen gulden op jaarbasis. Hiervan zal 39 miljoen gereserveerd worden voor 
vernieuwingen in onderwijs en onderzoek. De begroting voor wetenschappe-
lijk onderwijs bedraagt thans bijna 3,5 miljard gulden. 

De beleidsvoornemens omvatten een taakverdeling en concentratie van het weten-
schappelijk onderwijs op landelijke schaal. Praktisch betekent dit inkrimping, samen-
voeging of zelfs opheffing van studierichtingen. Omdat de onderwijsbegroting groten-
deels uit personele lasten bestaat zijn hiermee duizenden arbeidsplaatsen gemoeid. 
Studenten kunnen genoodzaakt worden hun studie aan een andere universiteit voort te 
zetten. In politiek Den Haag verwacht men, dat de Tweede Kamer in september 
zonder veel bedenkingen haar goedkeuring zal hechten aan de plannen van de minis-
ter. 
Er bestaat tussen de grote regerings- en oppositiepartijen vergaande overeenstemming 
als het gaat om het lot van het wetenschappelijk onderwijs. Andere beleidsinstrumen-
ten die de overheid hanteert om de universiteiten budgettair in de pas te krijgen zijn: 
De twee-fasenstruktuur voor het wetenschappelijk onderwijs, die de cursusduur be-
perkt, evenals de inschrijvingsduur voor studenten. De voorwaardelijke financiering 
van het wetenschappelijk onderzoek. En de personele herstrukturering van het weten-
schappelijk corps. 

Geneeskunde en sociale wetenschappen 
Enkele belangwekkende onderdelen van de taakverdelingsoperatie: De minister 
plaatst geneeskunde in het kader van het regeringsbeleid voor geneeskunde in de 
gezondheidszorg. Dit houdt in versterking van de extra-murale gezondheidszorg ten 
opzichte van de intra-murale en terugdringing van de medicalisering van welzij nspro-
blemen . Op zich een lofwaardig streven. De noodzaak tot kostenbeheersing van 
klinische specialistenhulp loopt echter als een rode draad door het regeringsbeleid 
heen. En dit geldt ook voor onderwijs. Medische fakulteiten en akademische zieken-
huizen zullen ieder nog maar een beperkt aantal specialismen mogen voeren. 
De Vrije Universiteit en de Rijksuniversiteit Limburg zullen zich exklusief op de 
eerstelijns-gezondheidszorg moeten richten en krijgen hiervoor een financiële injektie 
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uit de reservepot. Per saldo een besparing van 89 miljoen. Het hoeft geen betoog dat 
dergelijke ingrepen in het wetenschapsbeleid ook de diskussie over de toekomst van de 
verzorgingsstaat raken. Het zelfde kan gesteld worden wanneer het gaat om de sociale 

wetenschappen, die 35 miljoen moeten inleveren. In de afgelopen decennia hebben 
deze wetenschappen zich explosief ontwikkeld, waardoor er nu volgens Deetman 
sprake zou zijn van wildgroei en verkokering. Maar via technisch aandoende efficien-
cy-argumenten stelt hij tegelijk de maatschappelijke marktwaarde aan de orde. Dit 
blijkt het duidelijkst uit de beslissing tot opheffing van alle zes zelfstandige opleidingen 
in de andragologie. Andragologie geldt als het theoretische achterland van maatschap-
pelijk werk, vormingswerk, volwassenenedukatie, etc. Natuurlijk zijn de sociale 
wetenschappen en de andragologie niet boven kritiek verheven. Maar j uist daarom zou 
de diskussie aan gehalte winnen met een explicitering van maatschappelijke doelein-
den. Dat de minister 1 miljoen uit de reservepot toewijst voor versterking van vrouwen-
studies is overigens zonder meer positief te beoordelen. 

Theologie en filosofie 
Beperkte afslankingen en een enkele samenvoeging van faculteiten wacht godgeleerd-
heid. In zijn concept-beleidsvoornemens van mei jongstleden zorgde Deetman nog 
voor commotie door de opheffing voor te stellen van de theologische fakulteit aan de 
Universiteit van Amsterdam. Deze fakulteit staat bekend als representant van de 
moderne, kritische theologie. Hoewel de minister ook hier efficiency-argumenten 
aanvoerde, werd zijn plan alom opgevat als een manoeuvre binnen de protestantse 
kerkpolitiek. De Amsterdamse theologen, die zich al opmaakten voor een heuse 
advertentiecampagne in de dagbladen, hebben hun bestaan weten te redden in het 
overleg met de minister. Wel dalen de besparingen hiermee van 5,5 tot 3 miljoen 
gulden. De vrede onder God's wetenschapsbeoefenaren kost geld. Naast de 6 theologi-
sche fakulteiten bestaan er nog 6 buiten-universitaire theologische hogescholen. Deze 
hogescholen worden door het rijk medegefinancierd tot een bedrag van 30 miljoen 
gulden, waarvan 22,5 miljoen ten behoeve van de 4 RK-instellingen. 
Deetman staat financiële gelijkstelling voor van de ambtsopleidingen aan de universi-
teiten en de hogescholen, wat tot aanzienlijke besparingen op de hogescholen zou 
kunnen leiden. Ook dit ligt kerkpolitiek gevoelig. Het overleg hierover, dat de minister 
eind augustus met de kerkelijke instellingen voert, is eveneens van belang voor het 
Humanistisch Verbond. Het Humanistisch Instituut voor Opleiding en Onderzoek, 
waarvoor in principe al groen licht is gegeven, zal namelijk onder de zelfde financie-
ringsregeling vallen. Mogelijk vormt dit, samen met de regeling van de duplex ordo, de 
achtergrond van Deetmans wens het HIOO te liëren met de theologische fakulteit van 
de Rijksuniversiteit Utrecht. Van humanistische zijde is echter, in het overleg met de 
minister begin juli, een samenwerkingsverband bepleit met de centrale interfakulteit 
of de sociale fakulteit. Overigens wordt het HIOO niet in de huidige beleidsvoorne-
mens vermeld. Naar mag worden verwacht zal dit wel het geval zijn wanneer het dit 
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najaar tot een nadere precisering komt van de vernieuwingen in het wetenschappelijk 
onderwijs, te financieren uit de reservepot. 
Voor blijvende commotie zorgde Deetman bij wijsbegeerte. Van de acht centrale 
interfakulteiten mogen er slechts 3 een volledige hoofdvakopleiding blijven verzorgen: 
de Rijksuniversiteit Utrecht als enige openbare instelling en verder de Vrije Universi-
teit en de Katholieke Universiteit in combinatie met de Katholieke Hogeschool. Als 
reden voor de oververtegenwoordiging van de bijzondere onderwijsinstellingen voert 
de minister aan, dat deze de volledige studierichting wijsbegeerte als een onmisbaar 
onderdeel van het instellingsprofiel beschouwen. Een ondeugdelijk argument, omdat 
de openbare instellingen hiermee tot restbestand worden gereduceerd, terwijl hun 
aandeel in de onderwijsvraag van studenten thans 70% bedraagt. Furieuze reakties 
kwamen er dan ook van de filosofen, voor wie een koppeling van hun vakgebied aan 
een geestelijke stroming tegenwoordig even weinig plausibel is als bijvoorbeeld van 
tandheelkunde. Naar het zich laat aanzien echter tevergeefs. De minister heeft de 
bittere pil wat verguld, door Groningen, Leiden en de Universiteit van Amsterdam een 
bovenbouwstudie toe te staan, die zal kunnen gelden als hoofdvakstudierichting 
zonder voorafgaande propaedeuse. Daarbij komt, dat de bijzondere onderwijsinstel-
lingen 2,4 miljoen van de 5,7 miljoen aan bezuinigingen op wijsbegeerte moeten 
opbrengen, terwijl Groningen en Leiden financieel onaangeroerd blijven. De filoso-
fen aan de Universiteit van Amsterdam beschouwen zich zelf als de gebeten hond: 
Inlevering van de volledige hoofdvakstudie én van 1,5 miljoen aan middelen. Tenslotte 
lanceert de minister als eigen filosofie nog de gedachte, dat de beoefening van de 
wijsbegeerte het vruchtbaarste is in relatie tot andere wetenschappelijke disciplines. 
Dit is niet onomstreden, gezien de grote vlucht die een aantal filosofische specialismen 
in de na-oorlogse jaren heeft genomen, speciaal vanuit de analytische wijsbegeerte en 
de argumentatieleer. Ook de ethiek en de sociale filosofie, die losgekoppeld van de 
theologie tegenwoordig een eigenstandig bestaan leiden, zouden zo in het gedrang 
kunnen komen. 

Verantwoordelijkheidsbesef ondergesneeuwd 
Over de hele linie laat Deetman zich in zijn beleidsvoornemens leiden door bezuini-
gings- en rendementsoverwegingen. De universiteiten leiden studenten op tot zelfstan-
dige beoefening van de wetenschap of tot een wetenschappelijk gekwalificeerd be-
roep. Afstemming hiervan op de arbeidsmarkt en op de behoefte aan gerichte kennis-
ontwikkeling voor speciaal de produktiesektor zijn van belang. Maar taak en plaats van 
het wetenschappelijk onderwijs in de samenleving laten zich ruimer opvatten. Veel 
aktiviteiten zullen nooit financieel rendement opleveren, maar zijn toch van maat-
schappelijke waarde. De beoefening van de wijsbegeerte is hiervan een uitstekend 
voorbeeld. Gekonstateerd moet worden, dat de wettelijk vastgelegde taak studenten 
ook maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef bij te brengen ondergesneeuwd 
dreigt te raken. Deze taak is nooit erg uitgewerkt geweest, een geschiedenis die 
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teruggaat tot het begin van de jaren vijftig. Terechte pogingen om vormingsaktiviteiten 
op confessionele grondslag tenminste buiten de openbare instellingen te houden 
hebben toen eigenlijk de deur dichtgedaan voor alle vormingsaktiviteiten. Het stu-
dium generale, de centrale interfakulteiten en onder andere ook de bijzondere hoogle-
raren van de humanistische stichting Socrates bewegen zich nu op dit gebied. Het 
onderwijsaanbod is echter niet struktureel opgenomen in bestaande curriculi, een 
nadeel dat sterker is gaan wegen met de introduktie van de twee-fasenstruktuur. De 
bijzondere hoogleraren zijn in het verleden door de wet op de universitaire bestuurs-
hervorming al meer naar de zijlijn van het wetenschappelijke gebeuren gedrongen. Dit 
effekt zal nog vergroot worden met de taakverdelingsoperatie en de voorwaardelijke 
onderzoeksfinanciering, die het door de kroon bezoldigde wetenschappelijke corps 
aan stringentere beleidsafspraken bindt. Een versterkte aanwezigheid van de Stichting 
Socrates zou niet alleen moeten voortkomen uit een numerieke toename van het aantal 
bijzondere leerstoelen, maar ook uit een strukturele verbetering van de positie van 
bijzondere hoogleraren aan de onderwijsinstellingen. 



Het  kruisraketten-complex 

B. W. Schaper 

Elke overweging van het probleem van de stationering van middellange 
afstand-kernwapens in Europa moet uitgaan van de erkenning, dat het kern-
wapen voor oorlogsdoeleinden een onbruikbaar wapen is. Dit is thans op zo 
ruime schaal in Oost en West een erkend feit, dat de ponering ervan weinig 
bewijsmateriaal behoeft. 
George F. Kennan. 

Volgens algemene verwachtingen in deze warme zomer in meteorologische 
zin staat ons een weinig minder verhitte herfst in politicologische zin te 
wachten. Daartoe rekenen wij de voortgezette strijd in vele landen om uit de 
economische malaise te geraken, waarin allerlei groepsbelangen op elkaar 
botsen. Daarbij betoont de gewelddadigheid zowel in lokale oorlogen als in 
een binnen en buiten de grenzen opererend terrorisme een toenemende 
virulentie. Bovendien valt het politieke en sociale denken en beleid hoe langer 
hoe meer terug op verouderde patronen. Tenslotte manifesteert zich in strijd 
met een, aan moderne technologie beantwoordende, internationale vervlech-
ting een terugval in een nationaal of regionaal isolement. 

Voor Europa concentreert zich de onrust op de NAVO-plannen tot opstelling van de 
572 middellange afstand-raketten (Pershing 2 en kruisraketten) tegenover de Russi-
sche SS 20-raketten. Deze zeer omstreden plannen betekenen in feite een verdere 
opvoering van het potentieel van het nucleaire afschrikkingsevenwicht. Deze, uit een 
onbeheerste technologische ontwikkeling geboren, strategie ontaardt hoe langer hoe 
meer in een, paradoxale vormen aannemende, polaire bewapeningswedstrijd, die 
traditioneel op een openlijke uitbarsting pleegt uit te lopen. Hoewel zij bijna 40 jaar 
een Derde Wereldoorlog heeft weten te voorkomen, heeft men ettelijke malen op de 
rand van de afgrond verkeerd en hebben de, ondanks of dankzij haar verstarrende 
werking uitgebroken, talloze lokale oorlogen miljoenen slachtoffers geëist. Daarbij 
wordt zij in haar beoogde stabiliserende strekking hoe langer hoe meer ondermijnd 
door de ontwikkeling van allerlei variaties, zoals de flexibele response, met parate 
slagveldwapens, die via escalatie tot een nucleaire wereldoorlog kunnen voeren. 
Tegelijkertijd wint, ook in militair-technische kringen, de overtuiging veld, dat kern-
wapens onbruikbaar zijn voor een daadwerkelijke oorlogvoering. 
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Het „taboe" van een kernoorlog 
De kern van deze paradoxale situatie bestaat waarschijnlijk hieruit, dat bij een oorlog 
met kernwapens elke evenredigheid tussen doel en middelen ontbreekt. Aan deze 
stelling doet een incidenteel „succes" als tegen Japan geen afbreuk, omdat de situatie 
daar uniek was, namelijk zonder evenwichtige tegenpartij. Wel heeft dit „succes" de 
nucleaire strategen tot de nimmer openlijk erkende, maar ook nimmer verloochende 
koppeling gebracht van het atoomwapen met een eerste gebruik-recht daarvan in een 
kernoorlog. Deze koppeling is vooral verantwoordelijk voor de bewapeningswed-
strijd, die in naam om een — overigens precair—evenwicht gaat, maar in feite gericht is 
op een militair overwicht. 
De onevenredigheid van doel en middelen vormt een inbreuk op de klassieke oorlogs-
opvatting, onder andere uitgedrukt in de bekende stelling van de Duitse strateeg Von 
Clausewitz, dat „de oorlog de voortzetting is van de diplomatie met andere middelen". 
Clausewitz leefde trouwens begin 19de eeuw op een historisch breukpunt vergelijk-
baar met onze tijd. De schaalvergroting, die de oorlog onderging door de, in dienst van 
de nationale staat tot militaire dienst opgeroepen massalegers, vindt een zekere 
analogie in de mobilisatie van alle technologische middelen en technici ter verheviging 
der vernietigingswapens. Een wereldoorlog met kernwapens wordt hoe langer hoe 
meer erkend als een wederkerige collectieve zelfmoord op mondiale schaal. In grote 
delen van de wereld begint de voorstelling van een kernoorlog en zijn gevolgen dan ook 
een „taboe" te worden.' Uitentreuren wordt ons evenwel verzekerd, dat het afschrik-
kingsevenwicht zijn enige rechtvaardiging, maar dan ook zijn onmisbaarheid ontleent 
aan zijn preventie van een nucleaire wereldoorlog. 
Ondertussen gaan de heersende politieke en militaire machten voort in de uitbreiding 
van omvang, effectiviteit en operatie-terreinen (zoals de stratosfeer) van de kernbewa-
pening. De grote gevaren van een uitbarsting zijn, zoals de Eerste Wereldoorlog 
bewezen heeft, waarschijnlijk meer gelegen in bewuste of onbewuste misrekening, de 
al of niet gewilde communicatie-stoornissen, of incidenten op laag niveau, bijvoor-
beeld in de fronttheater-sfeer, dan in een welbewuste, beraamde ontketening van het 
massale vernietigingsproces. Wanneer men deze risico's plaatst tegen de achtergrond 
van een, mede door de economische crisis opgeroepen, reactionaire en explosieve 
sociale en politieke atmosfeer, de vergroving en vervlakking van de beleidsvorming en 
de rhetoriek van politiek leidende groepen en personen, het onvermogen ook om 
allerlei diplomatieke crisishaarden te saneren, de vrijwel onbeperkte, zich over de hele 
wereld verspreidende wapenexport, de reeds jarenlang voortwoekerende militarise-
ring van het politieke denken en de ideologische polarisering van de internationale 
verhoudingen, dan kan men wellicht beseffen, wat dit precaire nucleaire afschrikkings-
evenwicht voor onze veiligheid waard is. Daarmee is de beëindiging, terugdringing en 
afbouw van de nucleaire wapenwedstrijd op alle niveaus een zaak geworden van leven 
of dood. 
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De vredesbeweging 
Het is de verdienste van protest en verzet van de Europese vredesbeweging, eerst door 
de neutronengranaat , dan door de plannen voor de opstelling van middellange afstand-
raketten in Europa, in antwoord op de Russische SS 20-raketten, opgeroepen, dat over 
de hele wereld, met name in intellectueel en moreel leidende kringen (academici, 
diplomaten, artsen, kerkelijke leidende groepen), de weerstand tegen de atoombewa-
pening is gegroeid. Daartoe is ook het Humanistisch Verbond gehouden, eventueel in 
samenwerking met andere geestelijke bewegingen of publieke lichamen, onderinacht-
neming van de politieke pluriformiteit van zijn leden. Dat dit niet zo'n eenvoudige zaak 
is en dat over strekking en vorming van actie grote meningsverschillen kunnen ont-
staan, is, evenals bij de kerkelijke groeperingen, ook in het Humanistisch Verbond 
gebleken. 
Instructief is wellicht een vergelijking met de kerken, met name met de recente 
bisschoppen-verklaringen in verschillende landen, die onderling trouwens nogal wat 
variatie betoonden. Het verst gingen de Amerikaanse bisschoppen, die onder andere 
elk eerste gebruik van atoomwapens afwezen en bovendien indirect het Amerikaanse 
afschrikkingsbeleid afkeurden, nadat een pauselijke uitspraak een directe afwijzing 
van het hele nucleaire afschrikkingssysteem had verhinderd. De Nederlandse bis-
schoppen, die in 't algemeen een middenweg kozen, spraken zich wel principieel uit 
tegen het gebruik van kernwapens tegen steden en bevolkingscentra, zowel bij een 
eerste gebruik, als in reactie op een kern-aanval; in het laatste geval als „pure 
weerwraak" veroordeeld. Zij baseerden zich daarbij op de overweging, dat in een 
kernoorlog de middelen niet meer in verhouding stonden tot het beoogde doel van de 
oorlogvoering— een argument waartoe ook wij gekomen waren. Zij achtten evenwel in 
overstemming met de Paus, het nucleaire afschrikkingssysteem voorlopig nog aan-
vaardbaar. Hoewel zij zich incompetent achtten, zich over concrete stappen inzake 
ontwapening, eenzijdig of tweezijdig, uit te spreken, herinnerden zij wel aan hun 
uitspraken, samen met de Raad der Kerken, tegen het neutronen-wapen en tegen de 
productie en opstelling in Nederland van nieuwe kernwapens, dat wil zeggen de kruis-
en Pershing 2-raketten. 
Nu zullen de confessionele partijen en hun regeringsvertegenwoordigers met die 
uitspraken nog wel enige moeilijkheden ondervinden, al is de kerkelijke casuistiek 
altijd wel in staat een oplossing in de zin van het kleinste kwaad te leveren. Het 
Humanistisch Verbond, dat noch een hoogste hiërarchisch gezag, noch een ontwikkel-
de casuistiek kent, zal in de sfeer van een „entzauberte", van elke mythologische 
verankering bevrijde wereld, zelf zijn zekerheden en hun praktische consequenties 
moeten trachten te vinden. Een denker als de Duitse socioloog Max Weber, die deze 
„Entzauberung" als resultaat van een, vooral in de Verlichting doorgezet, rationalise-
ringsproces beschreef, had over de vooruitzichten van deze „entzauberte" wereld zijn 
twijfels. Hij erkende echter, dat als gevolg hiervan de individuele mens op zijn eigen 
verantwoordelijkheden en vrijheid is teruggeworpen, zijn ethische uitgangspunten 
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bewust heeft te kiezen en daaraan zijn praktische handelen heeft te toetsen. De 
humanist zal tegen dit ethische en politieke credo in het algemeen geen bezwaren 
hebben. 
Weber leverde hem voor zijn ethische handelen twee categorieën: een „gezindheidse-
thiek", waarbij de mens handelt volgens een bepaald ethisch beginsel, wat ook de 
gevolgen daarvan mogen zijn, en een „verantwoordingsethiek", waarbij hij zich 
verantwoordelijk acht voor de voorzienbare gevolgen van zijn handelen. De verleiding 
is groot, de eerste categorie als wezenlijk voor geestelijke bewegingen als het humanis-
me, de tweede als karakteristiek voor een politieke partij te beschouwen. Een dergelij-
ke categorisering zou wellicht ook voor de confessionele partijen een nuttig uitgangs-
punt kunnen zijn. Maar een oplossing van de problemen, waarvoor de dwingende 
realiteit de mens, ook in zijn associaties met de medemens stelt, in de vorm van een 
functionele scheiding tussen gezindheids- en praktisch-politieke organisaties, zou toch 
onbevredigend blijken. Immers, welke in de wereld werkende geestelijke beweging zal 
zich kunnen onttrekken aan haar verantwoordelijkheid voor de gevolgen van haar 
optreden in die wereld. En ook: welke politieke partij zal zich bij haar optreden in 
diezelfde wereld volkomen ontslagen achten van haar diepste overtuigingen? Tenzij zij 
zich zou aansluiten bij Machiavelli, die de burgers van Florence „onsterfelijk" ver-
klaarde door hun toe te schrijven, dat zij „de grootheid van hun geboortestad hoger 
achtten, dan de redding van hun zielen". 
Men zal er evenwel in de sociale en politieke praktijk niet uitkomen zonder enig 
compromis, in de vorm van het aanbrengen van nuances, waarbij in het een of andere 
geval of de politieke verantwoordelijkheid, dan wel de gezindheid triomfeert. Weber 
kwam er eigenlijk ook niet uit, maar hij bleef toch de Verlichting trouw.2  Wij zullen, 
zonder een uitgewerkte casuïstiek of een autoritair, hiërarchisch opgelegd gezag, in 
vrijheid de geëigende weg moeten vinden voor een op de actuele werkelijkheid 
ingestelde beweging als het Humanistisch Verbond. Zou het nu, om een sprong uit 
deze bespiegelingen naar de dagelijkse praktijk te maken, niet naar beide ethische 
gezichtspunten gerechtvaardigd, ja geboden kunnen zijn, dat men als Verbond zich 
met alle kracht, na rijp beraad, keert tegen de ontwikkeling naar zelfvernietiging, die 
het voortbestaan van de wereld in de vormen van de huidige bewapeningswedstrijd op 
fatale wijze bedreigt? 

De raketten-kwestie 
In de komende maanden zal de kwestie van de plaatsing der kruisraketten (de Pers-
hings 2 zijn wat uit de „picture") de actuele problematiek beheersen. Zij is in haar 
oorsprong gecompliceerd en in haar gevolgen geladen genoeg om op den duur als een 
„complex" in psychologische zin te functioneren. In een stemming van bezorgdheid 
over de werking van de Amerikaanse atoom-paraplu werd in 1979 door de NAVO tot 
de plaatsing als een koppelingsgarantie besloten en tevens als een pressiemiddel in de 
onderhandelingen met de Sovjet-Unie over de SS-raketten, die in strijd met begelei- 
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dende afspraken inzake de mislukte ondertekening van het SALT II-verdrag waren 
opgesteld. Nu blij kt die „koppeling" wat dubieus in de praktijk, waar de beslissing 
over het in werking stellen van de kruisraketten bij de Amerikaanse president berust en 
deze in het algemeen niet aan een voorafgaand overleg (alleen met Engeland zouden er 
speciale afspraken zijn) gebonden is. Betwijfeld wordt achteraf ook of de Westerse 
defensie niet voldoende toegerust was met de bestaande middelen (zoals met nucleaire 
wapens voorziene vliegtuigen en duikboten) om de altijd veronderstelde „Russische 
dreiging" te weerstaan. 
Of de Sovjet-Unie door het nieuwe kern-arsenaal, naar Midden-Europa overgebracht, 
toegeeflij ker zal worden is zeer de vraag. Wel poogt zij te profiteren van de onrust, die 
de hele kwestie in West-Europa teweeg bracht. Terecht is door een Amerikaanse 
oud-minister opgemerkt, dat de betrokken volken in West-Europa uiteen dreigen te 
vallen in diegenen, die er nog op vertrouwen, dat de kernkoppen een oorlog onmoge-
lijk maken, en anderen, die in toenemende mate vrezen, dat een Amerikaanse beslis-
sing, de kernwapens te gebruiken — eventueel in een „onschuldige" vorm — tot een 
vernietiging zal leiden van alles wat hun dierbaar is. Wie de onbeheerste militaire 
machtsuitbreiding, de ideologische fixatie in opvatting, de grilligheid en provocerende 
vormgeving, de ongeloofwaardige informatie van de huidige Amerikaanse leiding— en 
dan nog daargelaten de échecs, die zij op allerlei onveilige gebieden tot dusver opliep — 
nauwlettend volgt, zal zich over de hantering van het kernwapen-arsenaal door deze 
leiding ter handhaving van het zo macabere en tegelijk precaire machtsevenwicht geen 
illusies maken. Hij zal niet zijn hoop baseren op een verdere technische en geografische 
uitbreiding van de kernbewapening, zoals die thans in Europa wordt beoogd, waar-
door ons werelddeel dreigt wederom in een slagveld te ontaarden. Hij zal zijn verzet 
daartegen zien als een aanzet tot die algemene ontnuchtering en terugkeer tot meer 
normale machtsverhoudingen en minder verwoestende machtsmiddelen, waarvan het 
voortbestaan van deze wereld afhangt. 

Actie en reactie 
In de komende maanden biedt de rakettenkwestie de gerede, acute aanleiding tot een 
zo intensief mogelijk gevoerde actie tegen de kernbewapening. Wij mogen ons, wat 
ook de wisselvalligheden van de actie zijn, daaraan niet onttrekken. Het zou goed zijn, 
als wij daarbij de taktische, veelal op temperamentsverschillen teruggaande, menings-
verschillen zouden weten te beheersen. Laten „unilateralen" en „multilateralen" in 
de onderhandelingstaktiek elkaar niet verketteren, maar de toepasselijkheid van een 
zo redelijk mogelijke beoordeling van de situatie laten afhangen. Laten de zogenaam-
de „realisten" hun arrogante beoordeling van pacifistische „idealisten" als „dagdro-
mers" weten te onderdrukken. Zij mogen bedenken, hoeveel nachtrust aan die 
„dromen" worden opgeofferd en wat hán „realisme" aan gruwelijkheid kan inhou-
den. Zoals omgekeerd geheide „pacifisten" niet elke concessie aan politieke en 
diplomatieke eisen van de dag als „verraad" moeten veroordelen. Wel zullen zij, die 
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op een feitelijke bedwinging van de machten van het geweld uit zijn, in de naaste 
toekomst moeten rekenen op een toenemende reactie vanuit de kringen, die bovenal 
hun veiligheid in machtsversterking zoeken. Min of meer officiële en officieuze nota's 
en rapporten zijn stellig in de maak. 
Als symptoom van die tegen-actie kan de bewering gelden, die ook al in de NAVO-
leiding verkondigd werd, dat de beweging tegen de kruisraketten reeds over haar 
hoogtepunt heen zou zijn, hoewel de beslissende fase in de rakettenkwestie nog komen 
moet. Opinie-onderzoeken in de Verenigde Staten, maar ook in lancl2n als het Frank-
rijk van de nogal militair strijdvaardige Mitterrand, wijzen anders uit. Zelfs de Canade-
zen zijn in opstand, maar dat is, omdat Reagan zijn kruisraketten bij hen wil „uitprobe-
ren" (zoals het in Nieuw-Nederlands luidt). Te verwachten is ook een enerverende. de 
spanningen rond allerlei brandhaarden in de wereld opvoerende, politiek van de zijde 
van de grootmachten. Men denke maar aan de ontwikkelingen in Midden-Amerika en 
het Midden-Oosten, die telkens tot crises neigen. Men weet ook bij het schrijven niet, 
waar men over een maand aan toe zal zijn.3  

Trouw aan de humaniteit 
Misschien kan het aandeel van een, op redelijk inzicht en menselijke solidariteit 
gebaseerd, modern humanisme in de huidige fase van de strijd om een vreedzaam 
wereldbestel zijn, de ernst en het gehalte van deze actie hoog te houden en voortdurend 
een beroep te doen op de waarden en daarmee verbonden verplichtingen van de 
humaniteit. Met alle begrip voor een door ongeduld gedreven overijling, die al gauw 
tot allerlei excessen kan leiden, kunnen zulke buitensporigheden, vooral als zij een 
gewelddadig karakter dragen, de vredesbeweging op de lange duur, maar ook op korte 
termijn ernstig schaden. De kruisraketten-kwestie als „complex" zou wel eens ave-
rechts kunnen werken, terwijl zij tot dusver als een schok velen de ogen heeft geopend 
voor de gevaren van een schier fataal verlopend proces. Deze schok-ervaring moet ten 
volle worden benut, waarbij politieke contacten en invloedsuitoefening niet behoeven 
te worden geschuwd. Ook tegen misbruik van de vredesbeweging, van welke zijde ook, 
moet worden gewaakt. In de anti-neutronenbom actie heeft men die niet altijd weten te 
voorkomen. 

Wij moeten ook op de langere termijn uit zijn. Niet op een louter geestelijke 
bezinning, die als een vlucht uit de harde werkelijkheid zou kunnen gelden. Maar op 
een verscherping en verdieping van inzicht in wat er in de wereld gaande is en wat ons te 
doen staat. De kern van deze humanistische positie is door Albert Einstein met zijn 
laatste handtekening onder een oproep tegen de ontwikkeling der kernwapens beze-
geld. Daarin stond kort en bondig: „Wij doen als menselijke wezens een oproep tot 
menselijke wezens: Denk aan Uw menselijkheid en vergeet de rest". 

Noten: 
Het bovenstaande is zonder pretenties van specialistische deskundigheid voornamelijk geba- 
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seerd op binnen- en buitenlandse persorganen. Enkele recente instructieve artikelen uit de „New 
York Review of Books" zijn: „ The Cosmic Bluft" van de vroegere Amerikaanse onder-minister 
van Buit. Zaken, George W. Bali, (21 juli 1983) en „Zero Options"van George F. Kennan (12 mei 
1982), waarvan de eerste zinnen tot motto zijn gekozen. Kennan's artikelenbundel „De nucleaire 
hersenschim. De wereldpolitiek in de schaduw van de bom", Utrecht/Antwerpen 1983, is eveneens 
zeer aan te bevelen. 
1. Al zijn er, zoals een inzender in NRC-Handelsblad (25-6-'83) die de totale vernietiging van 

pakweg 3/4 Europa (inclusief Europees Rusland) en Noord-Amerika een „tijdelijke aangele-
genheid" achten, „met volledig herstel na X jaren", een volgens de zeer geleerde Haagse 
inzender ,,te verwaarlozen duur, in aanmerking genomen de duur van het bestaan van de aarde; 
zolang de zon bestaat". 

2. Voor Max Weber raadpleegden wij o.a. H. P. M. Goddijn (red.), „Max Weber, zijn leven, 
werk en betekenis", Baarn, 1980. Weber's persoonlijke moeite met zijn ethisch systeem, met 
het citaat van Machiavelli, in H. Stuart Hughes, „Consciousness and Society, The Reconstruc-
tion of European Social Thought, 1890-1930" (Vintage Ed. New York, 1961,) p. 330. 

3. In het weekeind, waarin dit artikel werd afgerond, verscheen het Amerikaanse weekblad 
„Newsweek" met een nummer grotendeels gewijd aan Reagan's „Gunboat diplomacy", 
waarin duidelijk bleek, hoezeer de Amerikaanse regering uit is op een „showdown" tegen de 
opstandige Latijns-Amerikaanse republieken, onder frustratie van zeer redelijke bemidde-
lingspogingen. 
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Czes 	osz, een leven, cpn d2 
grens van twee weicelden 

Peter Krug 

In 1980 ontving de in vrijwillige bal-
lingschap levende Poolse dichter, 
romancier en essayist Czeslaw Mi-
losz de Nobelprijs voor literatuur. 
Hij was na Henryk Sienkiewicz en 
Wladyslaw Stanislaw Reymont de 
derde Poolse schrijver die de Nobel-
prijs ontving, wanneer men de jid-
disch schrijvende Isaac Bashevis 
Singer buiten beschouwing laat. Mi-
losz werd in 1911 in Litouwen (toen-
tertijd behorend tot het tsaristische 
Rusland) geboren in de omgeving 
van Kaunas. 

Hij ging op school in Wilno (Vilnius), de stad waar drie culturen, de Poolse, de 
Litouwse en de Russische elkaar ontmoetten. De herinneringen aan zijn gelukkige 
jeugdjaren vonden later hun neerslag in de roman „Het dal van de Issa". Na zijn studie 
rechten sloot Milosz zich aan bij een groep Poolse schrijvers, de „catastrofesten", die 
onder de indruk van de dreiging van het opkomend fascisme en geïnspireerd door 
Spengler en Ortega y Gasset een kritische houding aannamen tegenover het blinde 
optimisme van de linkse Poolse en Litouwse intelligentsia. In 1936 publiceerde Milosz 
de poëziebundel „Trzy zimy" (Drie winters) waarin geen sprake meer is van een 
sociaal engagement maar veeleer een eschatologische visie overheerst. Na de Russi-
sche bezetting van Litouwen vluchtte hij onder avontuurlijke omstandigheden naar 
Polen, waar hij de Duitse bezetting meemaakte. In Warschau sloot hij zich aan bij de 
verzetsbeweging. Hoewel hij geen lid van de Communistische Partij werd, besloot 
Milosz na de oorlog uit loyaliteit tegenover zijn bevrijde vaderland zijn diensten aan 
het nieuwe bewind aan te bieden. In de jaren 1946 tot 1950 vervulde hij de functie van 
Pools cultureel attaché in Washington en Parijs. In 1951 kwam hij tot het besluit met het 
communistische regime te breken. Hij vestigde zich in Parijs en werd later benoemd tot 
hoogleraar in de Slavische talen en literatuur in Berkeley (Californië). Reeds eerder 
had zijn landgenoot de bekende historicus Oskar Halecki (schrijver van „The border-
lands of Western civilisation", 1952 en „A history of Poland", 1955) Polen verlaten. 
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Later zou ook de veelzijdige ex-marxist Leszek Kolakowski1  dezelfde weg gaan. De 
overwegingen, die Milosz tot deze stap brachten, zijn samengevat in de bundel essays 
„Zniewolony umysl" (1953), dat in Duitse vertaling verscheen onder de titel „ Verfiihr-
tes Denken" , in het Engels als "The captive mind" en in het Nederlands zal uitkomen als 
„De gekooide geest" (vertaling in voorbereiding). 

De gekooide geest 
Dit is een afrekening met het stalinisme en ook een analyse van „le trahison des clercs" 
in het toenmalige Oost-Europa. Milosz zelf noemt het „een dialoog met degenen, die 
het stalinisme aanhangen en een dialoog met mijzelf'. In het voorwoord van dit boek 
schreef Karl Jaspers: „Was in Menschen vorgeht unter dem Druck stndiger Bedro-
hung mit Vernichtung und zugleich unter der Suggestion des Glaubens an die Notwen-
digkeit der Geschichte, die sich mit dem Erfolg einer anscheinend unwiderstehlichen 
Macht aufzwingt , das zeigt Milosz in einer erstaunlichen Mannigfaltigkeit. Wir sehen 
anschaulich die Formen des Verbergens, der inneren Wandlung, des pkitzlichen 
Sprungs einer Bekehrung , der Spaltung des Menschen in zwei Menschen..." Over deze 
bekering tot het marxisme zegt Milosz: „Pas tegen het midden van de twintigste eeuw is 
het de inwoners van tal van Europese landen duidelijk geworden — op meestal erg 
onaangename wijze — dat hun lot direct kon worden beïnvloed door filosofieboeken, 
handelend over duistere en vrijwel ondoordringbare onderwerpen. Zij begonnen te 
merken dat het stuk brood, dat zij aten, hun dagelijkse arbeid en hun privéleven 
afhankelijk werden van de uitkomsten van een principenstrijd waaraan zij tot nu toe 
geen enkele aandacht hadden besteed. In hun ogen was de filosoof altijd een soort 
dromer geweest wiens speculaties geen werkelijke invloed op het bestaan hadden en de 
doorsneemens schoof de filosofie, zelfs als hij er op school of op de universiteit mee in 
aanraking was gekomen, als iets volkomen onpraktisch en doelloos terzijde. Zo kon 
ook het machtige denkwerk van het marxisme doorgaan voor een zoveelste variant van 
een steriel tijdverdrijf. Alleen sommige enkelingen bespeurden de draagwijdte, de 
oorzaken en de waarschijnlijke gevolgen van deze onverschilligheid...". 
„De gekooide geest" bestaat uit tien essays, die geen directe samenhang vertonen, 
maar alle het totalitarisme als grondthema hebben. In het laatste essay over de 
Baltische volken spreekt Milosz over hetgeen hij als zijn opdracht ziet: „Jetzt bin ich 
heimatlos. Eine wohlverdiente Strafe. Aber vielleicht bin ich geboren, damit durch 
meinem Mund j ene "Sklaven auf immer" sprechen?" (Met deze „Slaven voor altijd" 
doelt Milosz op de Baltische gezinnen die naar de Sovjetunie waren gedeporteerd.). In 
zijn boek poogt Milosz uiteen te zetten hoe het individu in Oost-Europa zich aan de 
uitzonderlijke omstandigheden, geschapen door de stalinistische ideologie, weet aan 
te passen. Hij meent dat de greep van het dialectisch materialisme op de geesten in 
Oost-Europa niet alleen het gevolg is van dwang en terreur. De ideologie beantwoordt 
ook aan bepaalde geestelijke behoeften. Het is niet alleen een politieke leer maar 
tegelijk een filosofie en religie (deze stelling van Milosz was reeds eerder door Berdj a- 
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jev verkondigd). Bovendien is het een leer, die voor iedereen begrijpelijk gemaakt kan 
worden. Ook tekent Milosz in zijn essays de geestelijke verwarring en het schuldgevoel 
van hen, die zich in dienst van het regime stelden en hiermede veroordeeld waren tot 
conformisme en hypocrisie. Dit gold in bijzondere mate voor vertegenwoordigers van 
de intelligentsia in landen met een Europese culturele traditie, zoals Polen, Tsjechoslo-
wakije en Hongarije. Velen van hen, vroeger soms fervente Poolse nationalisten en 
extreem-rechtse antisemieten, verwisselden hun oude geloof voor een andere totalitai-
re overtuiging. .,De gekooide geest" bevat portretten van tot het stalinisme bekeerde 
Poolse schrijvers als Jerzy Putrament , de ook in het Westen bekende Jerzy Andrze-
jewski , auteur van „As en diamant" en Tadeusz Borowski, schrijver over de concentra-
tiekampen, die zelfmoord pleegde. Eén van de hoofdstukken draagt de veelzeggende 
titel "de slaaf der geschiedenis". De kunstenaar is in de totalitaire staat gedwongen tot 
„innerlijk voorbehoud" Hierdoor wordt hij een gespleten figuur, enerzijds de authen-
tieke dichter, anderzijds de meeloper. geprest om aan de maskerade deel te nemen. 
De eenzame emigrant Milosz werd één van de belangrijkste medewerkers van het in 
Parijs verschijnende Poolse emigrantentijdschrift „Kultura", waarin ook Gombro-
wicz en Kolakowski publiceerden. Voor de politieke roman „Zdobycie wladzy" (in 
1953 in het Frans verschenen onder de titel „La prise du pouvoir", in het Duits als „Die 
Machtergreifung") ontving hij de „Prix littéraire européen" . Ook hierin geeft hij zijn 
visie op het communisme maar hij distantieert zich tegelijk van kapitalisme en nationa-
lisme. Milosz was tot nu toe vooral dichter en politiek essayist geweest. Zijn eveneens 
geëmigreerde landgenoot Gombrowicz sprak zelfs de vrees uit, dat de kunstenaar 
Milosz zou moeten wijken voor de politieke pamflettist Milosz. Ten onrechte. In 1955 
verscheen zijn belangrijke roman „Dolina Issy", waarvan in 1957 een Duitse vertaling 
uitkwam onder de titel „Tal der Issa". Eerst vorig jaar verscheen het boek in het 
Nederlands: „Het dal van de lssa" .2  Het is een geromantiseerde terugblik op zijn 
jeugdjaren en het idyllische leven op een Litouws landgoed, waar, zoals de schrijver 
zelf zegt „de onttovering van de wereld" nog niet had plaatsgevonden. Met weemoed 
denkt Milosz terug aan zijn vaderland Litouwen. Meer dan een eeuw vei& hem had een 
andere Pools-Litouwse banneling, de grootste dichter van Polen, Adam Mickiewicz3  
zijn herinneringen aan het land langs de Njemen gestalte gegeven in werken als „Pan 
Tadeusz" en „Konrad Wallenrod". 

Geboorteland Europa 
In 1959 verscheen „Rodzinna Europa", dat in de Duitse vertaling als „West- und 
,dstliches Gelande" (1961) en in het Engels als „Native realm" (1968) bekendheid 
kreeg. Het boek, een conglomeraat van autobiografie, cultuurgeschiedenis, roman en 
essay werd onlangs ook in het Nederlands gepubliceerd onder de titel „ Geboortegron-
d".5  Het is een autobiografisch geschrift, maar hierin vormt de geschiedenis van Polen, 
Litouwen en Rusland de voortdurend aanwezige achtergrond. Ondanks zijn sterke 
banden met de Europese cultuur wist Milosz: „Mijn wortels zijn daar, in het oosten..." 
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en verder zegt hij: „Ik besloot dus een boek te schrijven over een Oosteuropeaan die 
minder dan wie ook omschreven kan worden met de stereotiepe begrippen van de 
Duitse orde en de Russische „time slave"6  ... Als ik wil laten zien wie men is als men uit 
Oost-Europa komt, kan ik dit dan anders doen dan over mezelf te vertellen?" Milosz 
ziet zijn ontwikkeling van kind tot volwassene in een Europees kader. Hij is zich bewust 
van de vele invloeden, die hij in zijn vaderland Polen onderging: het katholicisme, de 
tegenstellingen tussen de Oosteuropese nationaliteiten, het marxisme en bolsjewisme, 
de Duitse bezetting en ook de literatuur. Maar dit Poolse vaderland was tegelijk een 
Europees vaderland. De grenzen met het Russische Oosten zijn scherp afgebakend. 
Toch is Milosz zeker geen Poolse nationalist of traditionalist. De jonge Milosz zegt over 
zichzelf: „Ik beschouwde mijzelf niet als een katholiek omdat dat woord zo'n duidelijk 
omschreven politieke kleur in Polen heeft. Bovendien zou het onjuist zijn als het op mij 
werd toegepast, gezien mijn ongetemd biologisch individualisme". Over de poëzie 
merkt Milosz in dit grotendeels autobiografische geschrift op: „Terwijl ik later de 
poëzie koos, bleef ik de belofte, die ik voor mezelf had afgelegd trouw: dat ik nooit zou 
zijn als zij die bezweken voor de kracht van de traagheid, dat ik door middel van de 
poëzie het kind in mij wilde redden. Maar welk vuurzwaard beschermt de kunstenaar? 
Alleen zijn geloof in objectieve waarden, terwijl voor hen die passief blijven de 
waarden vervloeien, in hun botsing met dat wat zij voor „reëel" houden, verbleken. 
Vandaar ook het traditionele bondgenootschap tussen kunstenaars en revolutionai-
ren. Want ook de revolutionairen zoeken, bekwaam of onbekwaam, een objectief 
gegrondveste waarheid, hun redding ligt in een heftig „nee" en een heftig „ja", in 
tegenstelling tot de slaperige hellende vlaktes waar de logheid van de geest ons heen 
duwt..." (pag. 291). Het marxisme heeft volgens Milosz een grote aantrekkingskracht 
omdat het een vereenvoudigd beeld van de werkelijkheid geeft en ook pretendeert de 
geschiedenis een zin te geven. Maar deze zingeving is slechts mogelijk wanneer er een 
niet te verantwoorden sprong wordt gemaakt van de natuur naar de geschiedenis. Het 
is onmogelijk — zoals het marxisme doet — te spreken van historische „wetten" die 
vergelijkbaar zijn met natuurwetten. 
Milosz maakt een treffende vergelijking tussen stoïcijnen en communisten. Zoals de 
eersten poogden het menselijk individu te verzoenen met een onveranderlijke natuur-
lijke orde, zo menen de communisten dat de mens geplaatst is tegenover historische 
wetten, waartegen rebellie zinloos is. Het scherpst heeft Milosz zijn overtuiging in dit 
opzicht neergelegd in deze regel uit „Geboortegrond": „... Maar ik rekende ook af met 
de slaven van de Vooruitgang: in angst en beven voor het gerecht van de Geschiedenis 
hadden ze daarvan de hoogste ethische en esthetische instantie gemaakt. Ze gaan op 
hun tenen staan om een blik te kunnen werpen op de toekomst, hoewel ze altijd te klein 
zullen zijn en de toekomst haar goede en slechte cijfers heel anders uitdeelt dan zij 
verwachten..." (pag. 314). 
Hetgeen Milosz in 1959 schreef is nog steeds actueel. Over het Poolse katholieke geloof 
merkt hij op: „Het legt een sterke nadruk op de verantwoordelijkheid ten opzichte van 
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het gemeenschappelijke, dus Kerk en Vaderland; deze twee worden in hoge mate met 
elkaar geïdentificeerd en het kent daardoor aan de verantwoordelijkheid tegenover de 
concrete medemens een ondergeschikte betekenis toe. Het is gunstig voor het ontstaan 
van verschillende vormen van idealisme en verabsoluteert het handelen: de mens moet 
zich altijd grote dingen ten doel stellen. Daaraan hebben de Polen misschien hun 
vermogen tot spontane heldenmoed te danken, maar ook hun lichtzinnigheid of de 
enorme nonchalance in hun relaties met andere mensen die soms zelfs overgaat in 
ongevoeligheid voor het lijden van anderen. Ze dragen een korset—een rooms korset—
dat na het zoveelste glaasje alcohol barst en dan steekt in hen een chaos de kop op die 
men in de Westeuropese beschaving niet zo vaak tegenkomt. Voor hen is de godsdienst 
zelden een innerlijke ervaring, maar meestal een verzameling geboden die gegrond-
vest zijn op stamgewoontes en -vooroordelen; ze zijn op dezelfde manier slaven als het 
Sociale Dier van Plato. Hun literatuur wordt in beslag genomen door het probleem van 
de plicht tegenover het gemeenschappelijke (kerk, volk, maatschappij, klasse) en de 
hieruit voortvloeiende versmelting van deze..." (pag. 92). 
Thans staan in Polen twee totalitaire stelsels tegenover elkaar. Een „derde weg" door 
Milosz, Kolakowski en anderen bepleit, heeft geen levenskansen, zeker zolang de 
internationale situatie en met name de Oost-West-verhouding niet verandert. Overal 
in zijn politieke beschouwingen wijst Milosz op de dreiging van het totalitarisme en de 
noodzaak om tot een nieuw sociaal bewustzijn te komen, dat om integratie met het 
westerse culturele erfgoed vraagt. Scherper dan wie ook heeft deze Pool het karakter 
van het totalitarisme onderkend. In dit verband is het opmerkelijk hetgeen Hanz-
Hermann Hacking, een Duits theoloog en lid van Pax Christi, schrijft in een recente 
publikatie „Polen; kerk, paus en oppositie" (uitgave Werkgroep Oost Europa Projek-
ten en Pax Christi, 1983): „Het gemis van een vrij kommunikatienet en van produktie-
ve uitingen van een kritiese basis en de grote huiver voor onafhankelijke publiciteit 
leiden ertoe, dat de kommunikatiewijze van de staat zich ook in de denkwijze van 
leidende kerkvertegenwoordigers nestelt; op zijn minst bestaat er tendentieel het 
gevaar in „geheime diplomatie" en „kabinetspolitiek" te vervallen. De struktuur en 
de manier van opereren van de poolse kerk weerspiegelen in zekere mate, als een 
karikatuur, ook enige eigenschappen van het partij- en staatsapparaat..." 

Op levendige wijze beschrijft Milosz in „Geboortegrond" voorts zijn ervaringen in 
Duitsland, Frankrijk en Italië. Hij is getuige van de ondergang van zijn twee vaderlan-
den — Litouwen en Polen. De misdaden, die hier begaan zijn, verlammen de verbeel-
ding. Tsjechoslowakije kende zijn Lidice, Frankrijk zijn Oradour. Polen kende hon-
derden Lidices en Oradours. Treffend zijn de slotwoorden van dit boek: „Door 
nederlagen en catastrofes zoekt de mens het elixer van de jeugd, het filosofisch-
worden, het vuur dat het geloof in het algemene nut van onze individuele inspanning 
ondersteunt, ook al heeft deze inspanning schijnbaar niets aan het ijzeren raderwerk 
van onze wereld veranderd. Het is niet uitgesloten dat het ons, uit Oost-Europa, ten 
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deel is gevallen hier de avant-garde te zijn..." 
In een verhaal „Brognart" (opgenomen in de bundel „Moderne Poolse verhalen" 
onder redactie van G. Rasch en K. Lesman, Amsterdam, 1982), geschreven in 1961, 
signaleert Milosz het feit, dat de communistische repressie in Oost-Europa in westerse, 
progressieve en socialistische kringen nauwelijks bespreekbaar is. Het verhaal is 
gebaseerd op een persoonlijke herinnering. Hoofdpersoon is een Fransman, die in 
september 1939 toen de oorlog uitbrak, toevallig met vakantie in Polen vertoefde. Hij 
wilde naar huis terugkeren maar kwam in een Russisch concentratiekamp terecht, 
waar hij tien jaar later, dus enkele jaren ná de oorlog stierf. In linkse kringen werd aan 
de affaire-Brognart echter nauwelijks aandacht geschonken. 
In heel het oeuvre van Milosz keert het thema van het lot, het persoonlijke en het 
collectieve noodlot voortdurend terug. Anders dan zovele andere Poolse dichters heeft 
Milosz zich altijd verzet tegen de verleiding het verleden te idealiseren. Megalomane 
historische mythen hebben de blik van de Polen zo vaak verduisterd. In een gedicht uit 
1945 zegt Milosz: „Ik zal niet doen herleven noch terugkeren". Maar toch kan ook hij 
zich niet geheel bevrijden uit de ban van het verleden. Niet alleen „Het dal van de Issa" , 
maar ook „De verovering van de macht" en „Geboortegrond Europa" bevatten 
autobiografische motieven, herinneringen en retrospectieve beschouwingen. 

Poëzie van Milosz 
In Engelse uitgaven zagen nog het licht „Selected poems" (1973) en „Bells in winter" 
(1978). Veel omvangrijker dan de „Selected Poems" is de uitgave van zijn verzameld 
werk in het Pools „ Utworypoetyckie" in 1976 verschenen bij Michigan Slavic Publica-
tions (Ann Arbor). In het Nederlands is slechts weinig van Milosz' poëzie vertaald. De 
bundel „Een gevecht om lucht; een keuze uit de naoorlogse Poolse poëzie" (Maasbree, 
Corrie Zelen, z. j .) bevat zeven gedichten, onder meer de volgende: 

23 november 
Een lange trein staat stil langs het lege perron. 
Winter, nacht, de bevroren lucht met rood doorregen. 
Alleen het geluid van een huilende vrouw. Smekend 
probeert ze iets gedaan te krijgen 
van een officier in een jas van steen. 

Geschenk 
Dag zo vol vrede. 
Helder, al vroeg. Ik werkte in de tuin. 
Kolibries boven de kamperfoelie. 
Niets op de wereld dat ik wilde bezitten. 
Niemand om jaloers op te zijn. 



Wat mij ook was overkomen, ik was het vergeten. 
De gedachte dat ik ooit was als nu stak me niet. 
Geen pijn. 
Zag, overeind komend, 
zeilen en zee. 

De Nobelprijs 
In zijn rede naar aanleiding van de uitreiking van de Nobelprijs op 10 december 1980 
wees Milosz erop, dat zijn poëzie „het verlangen naar het rijk der waarheid en der 
gerechtigheid" uitdrukt. 
Milosz voelt zich in de eerste plaats betrokken bij de rol en de verantwoordelijkheid 
van de intellectueel in een maatschappij , die een proces van revolutionaire veranderin- 
gen doormaakt. Hij toont een sterke afkeer van de politieke rhetoriek , die in Oost en 
West het escapisme moet verhullen. Zelf beschouwt hij zijn poëzie, waarvan hij ook de 
Engelse vertalingen verzorgde, als zijn belangrijkste bijdrage tot de Poolse literatuur. 
Hoewel zijn werk slechts gedeeltelijk in Polen is gepubliceerd erkende het officiële 
Poolse tijdschrift „Polish Perspectives" (januari 1981) dat deze emigrant een „huge 
influence on the whole of postwar poetry in Poland"5  heeft gehad. Nog altijd voelt 
Milosz zich sterk betrokken bij de ontwikkelingen in Polen. Hij schreef in 1981 een 
voorwoord bij een „Anthologie de la poésie polonaise" (Lausanne, Editions L'Age 
d'Homme), waarin hij erop wijst, dat de politieke catastrofes waarmede Polen in de 
loop der eeuwen werd geconfronteerd, niet primair hun neerslag vonden in de taal van 
het politieke pamflet, maar veeleer in de taal van de poëzie: „Talloos zijn de werken, 
die niet eens doen vermoeden onder welke verschrikkelijke omstandigheden zij zijn 
geschreven... De Poolse poëzie, die de oproep van de geschiedenis altijd weer gevolgd 
heeft, zal zich aan de huidige atrofie eerder kunnen onttrekken dan de westerse poëzie. 
Want niet teruggeschrokken te zijn voor extreem moeilijke opgaven, dat is een 
prestatie die noodzakelijkerwijs sporen nalaat..." Milosz,die nog in 1981 met enthou-
siasme in zijn vaderland werd ontvangen, waar hij in Lublin een eredoctoraat ontving, 
kon toen nog niet vermoeden welke een bijzondere actualiteit zijn woorden na 13 
december 1981 zouden krijgen. Bitter was zijn ontgoocheling toen de militaire junta 
een einde maakte aan de activiteiten van „Solidariteit". In februari 1982 hield hij een 
lezing voor de Penclub in Parijs, waarin hij een duidelijk verband legde tussen het 
karakter van de Poolse poëzie en het tragisch lot van zijn land door de eeuwen heen. De 
rede werd enigszins bekort op 6 maart 1982 gepubliceerd in NRC-Handelsblad onder 
de veelzeggende titel: „Wie zich nu niet uitspreekt pleegt verraad aan zichzelf". 
Helaas is het werk van Milosz, ongetwijfeld één van de grootste levende Poolse dichters 
en één van de origineelste Europese cultuurfilosofen, in Nederland nog nauwelijks 
bekend.6  Bij hem ontbreekt de rechtlijnigheid en zendingsdrang van Russische ballin-
gen als Solzjenitsyn. Milosz beroept zich op westerse waarden maar beklemtoont in 
zijn oeuvre óók de betekenis van het geestelijk erfgoed van Polen èn Russen. Enigszins 
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bitter constateert hij: „Een gemiddeld ontwikkelde Pool, Tsjech of Hongaar weet 
tamelijk veel af van Frankrijk, België of Holland. Een gemiddeld ontwikkelde Frans-
man, Belg of Hollander weet niets over Polen, Tsjechoslowakije of Hongarije...".' 
Czeslaw Milosz, burger van twee werelden, van Oost en West, heeft aan den lijve de 
machteloosheid ervaren van het individu tegenover het collectieve lot: „Ver was de weg 
en de tijd was tegen" . Maar in zijn poëzie klinkt ook de stem van het protest tegen de tijd, 
van de overtuiging, dat de mens geroepen is zich tegen het fatum te verzetten. De 
herinnering laat zich niet uitwissen, maar: 

„Wees niet bang van de sterren, ook al zijn zij 
getuigen van je vernederingen, 
Noch van de ravijnen der herinnering, 
al kent niemand hun bodem..." (uit „Redding", 1945) 

Enkele j aren later, in „Geboortegrond" schijnt hij genezen te zijn van de gevoelensvan 
onmacht: „ ... De genezing van die onmacht waarin alles, èn in de wereld èn in ons zelf, 
zo onduidelijk en zo verstrengeld is, dat ons de moed ontbreekt scherp te zijn als een 
diamant die in glas snijdt... De resten van het verleden opsporen, met wortel en al 
uitroeien — welk een tweespalt en verleiding tot rancune, maar ook: welk een zuiver-
heid van lucht, welk een naaktheid, bereidheid tot de dag van morgen!..." 

Noten: 
1. Uitgave Peter van der Velden, Amsterdam, 1981. 
2. Vgl. „Het levende lied; bloemlezing uit het dicht- en prozawerk van Adam Mickiewicz". 

Amsterdam, Wereldbibliotheek. z. j . en P.Jacobs „Adam Mickiewicz", Rekenschap, decem-
ber 1970. 

3. Arbeiderspers, 1982. 
4. Slavische ziel. 
5. „Een enorme invloed op het geheel van de naoorlogse poëzie in Polen". 
6. Het viel mij op, dat in de grote Nederlandse bibliotheken verschillende van zijn in westerse 

talen vertaalde essay- en poëziebundels niet aanwezig zijn. 
7. In het verleden is dit anders geweest. Eeuwenlang bestonden er vrij intensieve relaties tussen 

Nederland, Polen en Bohemen. Vgl. mijn artikel „Witte Adelaar en Gouden Leeuw; culturele 
en economische betrekkingen tussen Nederland en Polen door de eeuwen heen", Ons Erfdeel, 
no. 4, 1981. 



Wetensenap oLs vorm van kennis 

De wetenschap in haar tegenwoordige vorm is een betrekkelijk nieuw ver-
schijnsel. Grote aantallen gespecialiseerde onderzoekers, verfijnde instru-
menten, en ingrijpende maatschappelijke consequenties dateren eigenlijk 
pas van het midden van de vorige eeuw. Daaraan vooraf ging een lange 
periode waarin er een sterk vertrouwen was in de wetenschappelijke wijze van 
benadering, maar waarin de toepassingen zowel als de kosten van de weten-
schap betrekkelijk bescheiden bleven. Dat is de periode van de Verlichting, 
gekenmerkt door een vrijwel onbeperkt vertrouwen in het menselijk ver-
stand, en tevens door een sterke drang om door middel van waarneming en 
experiment door te dringen in de geheimen der natuur. 

Een van de grondleggers van de wetenschapsconceptie van de Verlichting was René 
Descartes, van wie in dit verband zowel de Discours de la Méthode (1637) als de 
Méditations métaphysiques (1642) genoemd moeten worden. Vooral het eerstgenoem-
de geschrift heeft een polemisch en programmatisch karakter, in die zin dat het zich 
scherp kritisch opstelt tegen een bestaande intellectuele traditie. Hoewel de titel zou 
doen vermoeden, dat hier een systematische verhandeling over een methode van 
onderzoek wordt geboden, blijkt bij nader inzien dat het gaat om een zeer persoonlijk 
geschrift. 

Zelfstandig denken en waarnemen 
De onvoorbereide lezer merkt spoedig dat hij. een soort intellectuele autobiografie in 
handen heeft, een persoonlijk getuigenis dat een aantal ervaringen vermeldt op grond 
waarvan tot de nieuwe methode wordt besloten. 
Na enkele inleidende opmerkingen van algemene aard begint Descartes met een vrij 
uitvoerige opsomming van zijn studies. Ondanks zijn uitstekende leermeesters komen 
bij hem twijfels op aangaande de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van de bestaande 
wetenschap. Kenmerkend voor de wetenschappelijke autoriteiten is dat ze elkaar 
regelmatig tegenspreken en daardoor in eindeloze redetwisten vervallen. Om zich 
hieruit te bevrijden heeft Descartes zich van zijn oorspronkelijk milieu losgemaakt om 
een zwervend bestaan te gaan leiden, onder andere in Duitsland en Nederland. Op een 
nauwkeurig te dateren moment, in de nacht van 10 november 1619, openbaart zich aan 
hem plotseling het idee van een nieuw type van wetenschap, dat niet meer op autoritei-
ten is gebaseerd maar op zelfstandig denken en waarnemen. 
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De uitwerking van zijn gedachten vergt achttien jaren, aan het eind waarvan de 
Discours als anoniem geschrift in druk verschijnt. De vier regels die als leidraad voor 
het menselijk verstand zijn bedoeld, staan in het tweede gedeelte: 
"De eerste regel was, nooit iets voor waar aan te nemen waarvan ik niet zelf de 
waarheid op evidente wijze zou inzien; dat wil zeggen zorgvuldig te vermijden over-
haast of op grond van vooroordelen te oordelen, en in mijn oordeel niets anders te 
betrekken dan wat zich zo helder en zo welonderscheiden aan mijn geest zou voordoen, 
dat ik er op geen enkele wijze aan kon twijfelen. 
De tweede, om elk probleem dat ik zou onderzoeken eerst in zoveel mogelijk stukjes te 
verdelen als voor een juiste oplossing ervan noodzakelijk zou zijn. 
De derde, om mijn redeneringen op ordelijke wijze te doen verlopen door te beginnen 
met de meest eenvoudige dingen, die het makkelijkst te kennen zijn, om langzaam, als 
het ware stap voor stap, op te stijgen tot de kennis van de meest ingewikkelde zaken, en 
deze orde zelfs te veronderstellen tussen datgene wat van nature niet op elkaar volgt. 
En de laatste, om telkens de afzonderlijke onderdelen van de redenering zo volledig op 
te sommen, en van alles zo'n algemeen overzicht te maken, dat ik zeker zou zijn niets te 
vergeten". 

Geloof in de rede 
De eerste regel, met de duistere woorden „op evidente wijze", postuleert de mogelijk-
heid, om door nadenken tot klare en heldere begrippen te komen. Deze zin kan worden 
opgevat als geloofsbelijdenis: een geloof in de menselijke rede en haar vermogen om 
tot zekere kennis te geraken. De wiskunde dient daarbij als hulpmiddel. 
Begripvorming of conceptualisering, met behulp van ons denkvermogen, dient ertoe 
om datgene dat ons vaag voor ogen staat duidelijker te formuleren. Descartes ziet dit 
proces als een belangrijke eerste stap op de weg naar kennis. Terugziend op bijvoor-
beeld de ontwikkeling van de natuurkunde blijkt dat inderdaad een aantal essentiële 
theorieën gezien kan worden als het resultaat van een bezinning op bepaalde begrip-
pen; reeds bekende feiten en wetmatigheden worden in relatie gebracht tot een 
weliswaar vereenvoudigd maar effectief denkmodel. Een dergelijk model is dat van 
een ideaal gas. Dit model is uitgangspunt voor een aantal begrippen dat zich leent tot 
wiskundige uitwerking, en met behulp daarvan kan het gedrag van werkelijke gassen in 
eerste benadering worden begrepen. De afwijkingen tussen model en werkelijkheid 
roepen automatisch allerlei vragen op die tot experimenten stimuleren; uiteindelijk 
kan hierdoor het model zelf worden aangepast en verfijnd. Een dergelijke wetenschap 
vordert door een proces waarin zowel waarneming als redenering, dat wil zeggen 
inductie en deductie, beide een rol spelen. De fraaiste successen van deze methode 
worden gevormd door wetenschappen die uiteindelijk een logisch-samenhangend 
geheel vormen zoals de warmteleer, de gastheorie en de klassieke mechanica; ze zijn 
grotendeels van veel latere datum dan de methode zelf. Descartes' eerste regel is 
gericht op het vereenvoudigen van een ervaringsgebied, zodanig dat hoofdzaken zich 
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laten onderscheiden van bijzaken. Ook zijn tweede regel, die erop neerkomt dat men 
moet trachten hanteerbare deelproblemen in gedachten uit hun samenhang met 
andere problemen te isoleren, komt neer op een vereenvoudiging. Een omvattend 
wetenschappelijk probleem kan zo moeilijk zijn, dat men niet ziet hoe te beginnen; een 
onderdeel ervan kan echter uitzicht bieden op een oplossing. De keuze van dat 
onderdeel is natuurlijk iets dat kennis en intuïtie zal vereisen. De schijnbare eenvoud 
van het voorschrift tot het splitsen van problemen verbergt een groot aantal moeilijk-
heden; niettemin kan deze regel van groot belang zijn juist bij het ontsluiten van nieuwe 
terreinen van onderzoek. 
Hoewel de regels van de Discours op het eerste gezicht een mechanisering van de 
wetenschap als methode van kennisvermeerdering lijken te bevatten, schakelen ze het 
persoonlijke en intuïtieve element niet uit. Bovendien moeten we niet vergeten 
hoezeer die regels verbonden zijn met de persoonlijke ervaringen van de schrijver. 
Herlezing van zijn geschrift maakt ons duidelijk in welke mate de nieuwe methode van 
onderzoek, gericht op een objectiverende werkelijkheidsbenadering, subjectief ge-
fundeerd is in een soort autobiografie. Descartes heeft zijn methode in eerste instantie 
voor zichzelf ontwikkeld. Omdat echter velen geacht kunnen worden ongeveer dezelf-
de verstandelijke vermogens te hebben mag worden verwacht dat de methode alge-
meen toepasbaar is. Hij formuleert dit als volgt in een veel geciteerde passage: 
„Niets ter wereld is zo rechtvaardig verdeeld als het gezond verstand: gewoonlijk 
immers meent men in dit opzicht zo goed voorzien te zijn dat zelfs wie anders het 
moeilijkst tevreden zijn te stellen, er meestal niet meer van verlangen dan zij al hebben. 
Het is niet waarschijnlijk dat iedereen zich hierin vergist. Veeleer blijkt hieruit dat het 
vermogen om juiste gevolgtrekkingen te maken ... van nature in alle mensen gelijk is". 

„Heer en meester der natuur" 
Iedereen is volgens Descartes in staat tot verwerving van wetenschappelij k inzicht, en 
iedereen kan bijdragen tot de uitbreiding ervan. Impliciet is dit een conceptie van de 
wetenschap als een cooperatief gebeuren. Die cooperatie wordt mogelijk als mensen 
hun groepsgebonden vooroordelen loslaten. De wetenschap omschrijft een objectieve 
werkelijkheid die voor allen hetzelfde is. Maar bovendien is de verkregen kennis 
toepasbaar. „Het is mij door deze begrippen namelijk duidelijk geworden", aldus 
Descartes, „dat kennis van groot nut kan zijn voor het leven en dat er in plaats van de 
abstracte filosofie die men in scholen onderwijst, een practische filosofie mogelijk is 
die, doordat ze ons van de kracht en de werkingen van het vuur, het water, de lucht, de 
sterren, de hemelen, en alle andere lichamen waardoor wij omringd zijn, even duidelij-
ke kennis verschaft als welke wij hebben van de verschillende vaardigheden van onze 
ambachtslieden, het ons mogelijk maakt hiervan op dezelfde wijze gebruik te maken 
voor al datgene waarvoor ze geschikt zijn; hiermee kunnen wij als het ware heer en 
meester der natuur worden". 
Descartes ziet zijn eigen methode als fundamenteel verschillend van die van de 
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disputerende doctores. Een analoge onvrede met die traditie is merkbaar in de enkele 
decennia eerder verschenen geschriften van Francis Bacon, die vele ingeburgerde 
opvattingen en denkgewoonten als „idols" aan de kaak stelde. Voor een vernieuwing 
van de wetenschap is het nodig, in Bacons visie, dat de sluier der overlevering wordt 
weggetrokken. Dan begint er een „commerce between the mind and the nature of 
things" die uiteindelijk tot ware kennis zal leiden. 
In tegenstelling tot Descartes geeft Bacon nauwelijks wetenschappelijke gedragsre-
gels, buiten zijn pleidooi voor een kritische benadering van traditionele begrippen. 
Maar ook in Bacons geschriften verschijnt een toekomstperspectief voor de weten-
schap dat in de volgende eeuwen in toenemende mate geconcretiseerd zou worden: 
wetenschappelijke activiteit door middel van observatie en experiment, beoefend 
door een nieuw type onderzoeker, met enorme positieve gevolgen voor de samenle-
ving. De in 1660 opgerichte Royal Society is Bacons geesteskind. Onder het motto 
„nullius in verba" had dit gezelschap als doel: „promoting by experimental studies the 
sciences of naulral things and of useful arts, to the Glory of God the Creator, and the 
advantage of the human race". 
Zoals Lynn White, D. de Solla Price, en anderen ons duidelijk hebben gemaakt, zijn er 
in de Middeleeuwen zowel in technisch als in theoretisch opzicht vorderingen gemaakt 
die een versnelde ontwikkeling in de 16de en 17de eeuw mogelijk maakten. Maar 
terwijl voorheen de opvatting van de kosmos als een bezielde totaliteit overheerste, 
ontstaat nu een visie waarin de natuur wordt geobjectiveerd. Twee grote ontdekkingen 
van mechanistische aard zijn de opheldering van de wetten van de beweging van 
materiële lichamen, door Galileï, en die van de bloedsomloop door Harvey; ze worden 
beide beschreven in de Discours de la Méthode. 
Op het moment dat de Discours wordt gepubliceerd kan al van een specifiek natuurwe-
tenschappelijke traditie in moderne zin worden gesproken, ook al wordt die door 
slechts enkelingen gedragen. De latere groei van de wetenschap, gemeten aan het 
aantal ontdekkingen zowel als aan het aantal onderzoekers, draagt een explosief 
karakter. Het doel van de mechanistische wetenschap van de zeventiende en achttien-
de eeuw was te komen tot een bewegingsleer of mechanica waarmee zowel de bewegin-
gen van aardse voorwerpen als van de hemellichamen te begrijpen zouden zijn. Toen 
dat eenmaal was gelukt werd de mechanica tot model van alle natuurwetenschappen, 
ook van die welke later bleken zich minder goed tot de mechanistische benadering te 
lenen. In het volgende zullen we bij enkele kenmerken van deze benadering nog even 
stilstaan, om aan te geven in hoeverre onze tegenwoordige wetenschapsopvatting van 
de oudere verschilt. 

Cumulatief proces 
Descartes' methode van wetenschapsbeoefening onderscheidt het kennend subject en 
het gekende object. Als subject (res cogitans) fungeert de mens, terwijl het object van 
zijn kennis als res extensa wordt gezien. Terwijl bijvoorbeeld de dieren als automaten 
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(mechanismen) worden gezien, is de mens bezield; deze neemt daarmee in de schep-
ping een uitzonderlijke plaats in. Inplaats van een volkomen tegenstelling zien wij hier 
tegenwoordig eerder gradaties, en juist op het gebied van de biologie is het begrip 
„mechanisme" aan herdefinitie onderhevig. Niettemin is in de aanloopperiode van de 
moderne fysica de door Descartes' methode gepropageerde benadering van veel 
praktisch nut geweest. De objectiverende natuurbeschouwing kreeg verder een sterke 
impuls door toepassing van de wiskunde. Met behulp hiervan kon bijvoorbeeld de 
mechanica tot grote bloei komen. 
Karakteristiek voor deze tijd is Simon Stevin's motto: „ Wonderen is geen wonder". De 
voortgang van de wetenschap voltrekt zich in toenemende mate in relatie tot proble-
men die binnen de groep van wetenschapsbeoefenaars zelf zijn geformuleerd. Het is 
een cumulatief proces waarin slechts zelden abrupte overgangen voorkomen. Dit is 
hetgeen Thomas Kuhn omschrijft als "normale wetenschap", een geïnstitutionaliseer-
de, op routinebasis verlopende activiteit. 
Auden geeft hierop in zijn uit 1962 daterend gedicht, „After reading a child's guide to 
modern physics", het volgende ironische commentaar: 

This passion of our kind 
For the process of finding out 
Is a fact one can hardly doubt, 
But I would rejoice in it more 
if 1 knew more clearly what 
We wanted the knowledge for, 
Felt certain stil! that the mind 
Is free to know or not. 

It has chosen once, it seems, 
And whether our concern 
For magnitude's extremes 
Really becomes a creature 
Who comes in a medium size, 
Or politicizing nature, 
Be altogether wise, 
Is something we shall learn. 

Dit gedicht herinnert aan de lange perioden van de mensheidsgeschiedenis waarin het 
proces van kennisvermeerdering zich heeft afgespeeld. Eénmaal, lang geleden, is er 
een keus gedaan, afscheid te nemen van een mythisch wereldbeeld ten gunste van 
reflectie en waarneming. 
In een aanhoudend pogen om het onveranderlijke achter de wisseling der verschijnse-
len te ontdekken, richtte zich het denken eeuwenlang vooral op cyclische veranderin- 
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gen in de positie der hemellichamen. „Geen woord van alles wat we over het heelal 
hebben gezegd, zou geuit zijn als we niet sterren, de zon en de hemel hadden gezien. 
Het observeren van dag en nacht, van maanden en de cyclus der jaren, de zonnewen-
den, is oorzaak geweest van de uitvindingen van de begrippen van getal en tijd en heeft 
ons bewogen om na te denken over het heelal. Daaruit hebben we de filosofie afgeleid, 
het grootste geschenk dat door de goden aan sterfelijken is of zal worden gegeven" 
(Plato, Timaeus, 47). Naast vragen over leven, ziekte en dood blijft tot ongeveer 1700 
de astronomie, later de „méchanique céleste", een centrale positie innemen in de 
wetenschap als geheel. In de astronomie zien we een voorbeeld van een niet op 
maatschappelijke toepassing gerichte denkactiviteit, die desondanks als bijprodukt 
uiteindelijk een exacte tij dmeting en andere technisch toepasbare verworvenheden 
oplevert. 

Verandering van maatschappelijk klimaat 
Het losmaken van de wetenschap uit een religieuze of filosofische samenhang gebeur-
de relatief laat. Zo kent de vroege Verlichting, bijvoorbeeld in de geschriften van 
Descartes, een wetenschapsconceptie die gekoppeld is aan gedachten over het bestaan 
van God en over de onsterfelijkheid van de ziel. Bij de latere Verlichtingsfilosofen 
zoals Diderot wordt de wetenschap verbonden met een rationalisme dat een maat-
schappelijke heilsboodschap inhoudt. Veel later, in de tweede helft van de negentien-
de eeuw, vinden we als overheersende opvatting die van een autonome wetenschap die 
geen maatschappelijke legitimatie meer nodig heeft, noch van ethische noch van 
religieuze aard (voor details zie het recente artikel van A. Rip, De Gids 145, no. 5, 
1982). 
Karakteristiek voor de laatste honderd jaar is, naast een toenemend vertrouwen in de 
zelf-legitimatie van professioneel wetenschappelijk onderzoek, de enorme groei van 
het aantal onderzoekers en de hiermee gemoeide geldmiddelen. Het toenemend 
aantal deelgebieden waarin wetenschappelijk onderzoek nu is opgesplitst belemmert 
het zicht op de algemene problemen, en daardoor tendeert de moderne wetenschap 
ertoe slechts een aangelegenheid van professionals te worden. Nieuwe inzichten zijn 
niet meer begrijpelijk voor een groot publiek, zoals in de negentiende eeuw nog het 
geval was, maar uitsluitend voor diegenen die de ontwikkeling van de wetenschap 
regelmatig bij houden. Wetenschappelijke resultaten dringen pas in het bewustzijn van 
het grote publiek door wanneer er grote, en soms verontrustende, consequenties aan 
verbonden blijken te zijn. 
Onvermijdelijk is hierdoor een klimaatsverandering opgetreden in de maatschappelij-
ke situatie van de wetenschappelijke onderzoeker. Niet elke uitbreiding van weten-
schappelijke kennis wordt zonder meer toegejuicht. Overal in de verwetenschappe-
lijkte samenlevingen zien we dat twijfels over de wetenschappelijke benadering van 
maatschappelijke problemen het hoofd opsteken, en dat de wetenschap zelf tot 
voorwerp van kritiek wordt. Auteurs als Horkheimer, Adorno, H. Marcuse en Th. 
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Roszak ontkennen niet dat de wetenschap positieve en emancipatorische aspecten 
heeft, maar benadrukken tevens de mogelijkheden tot repressie die eruit resulteren. 
De wetenschap kan tot instrument van heersende elites worden, en zij die zich 
onderdrukt voelen vluchten in een anti-wetenschappelijke, subjectief-irrationele 
denkwereld. De meeste critici van de verwetenschappelijkte samenleving erkennen 
echter, dat de risico's van wetenschappelijke vondsten slechts vanuit de wetenschap 
goed onderkend en bestreden kunnen worden. Niet ondenkbaar is het dat het begrip 
van de wetenschappelijke denkvorm, dat in de Verlichtingsperiode is ontwikkeld, 
daartoe een zekere verruiming zal ondergaan. 
De grondslagen van de moderne wetenschap zijn gelegd in een periode van kritiek op 
traditionele denkpatronen. Zo consrasteert Descartes' Discours een aantal gangbare 
vormen van intellectuele activiteit met de door hem gepropageerde methode van 
onderzoek, die slechts op redenering en waarneming is gebaseerd. De laatstgenoemde 
vorm van kennis ziet hij als universeel geldig en in die zin absoluut; alle andere kennis 
draagt een conventioneel karakter en is plaats- en tijdgebonden. Het carte blanche 
voor de objectiverende wetenschap gold onbetwist toen enerzijds de kosten van het 
onderzoek zeer klein, en de baten in de vorm van nieuwe inzichten onzaglijk groot 
waren. De periode waarin dit het geval was loopt nu ten einde. De opkomst van „big 
science" brengt mee dat zowel de financiering van wetenschap als de toepassing ervan 
niet meer uitsluitend door wetenschappelijke onderzoekers kunnen worden beoor-
deeld, en hiermee is een nieuw type gebondenheid van het wetenschappelijke denken 
ontstaan. 
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Mie:  da Costa, de fag ek van een 
oveLiulgfing (:585-:640) 

P. Spigt 

Inzinking van de zelfbeschouwing in de zeventiende eeuw 
Het is een verrassende gewaarwording: na de ontdekking van een gestaag hoewel 
langzaam groeiende reeks van steeds betere zelfbeschrijvingen in de zestiende eeuw in 
de Lage Landen — Erasmus, Viglius, Leoninus, Coolhaes, Van der Haghen, Van 
Helmont — treffen wij bij het onderzoek in de zeventiende eeuw, afgezien van een 
aantal ondiepe gedenkschriften, eigenlijk niet meer aan dan één bijna voldragen 
autobiografie.' Ik doel op het „testament" van de naar hier uitgeweken Portugees 
Uriel da Costa, een vreemdeling weliswaar, maar die zijn rijpe en bewogen levensjaren 
in deze landen doorbracht. De leegte op het gebied van de zelfbeschrijving valt des te 
meer op in die zogenoemde Gouden Eeuw, waarin kunst, literatuur, wetenschap, 
kortom de gehele cultuur een ongekende bloei doormaakte. 
Het verschijnsel der schaarste is Europees. Alleen in Engeland lijkt het patroon af te 
wijken.2  Voor het eerst in de geschiedenis van dat land ontspringt er plotseling een 
kleine stroom van zelfbeschouwingen, maar goeddeels van religieuze aard, samenhan-
gend met de godsdienstige ontwikkelingen. Overigens zijn ook de meest geroemde 
specimina — Bunyan , Herbert of Cherbury, Fox en Baxter — van weinig wezenlijke 
diepgang en zij bereiken niet een evenwichtige samensmelting van beleving én be-
schouwing. 
Maar, zoals gezegd, in het gehele Europese gebied is er in de zeventiende eeuw 
duidelijk een terugval in de ontwikkeling van de autobiografie te onderkennen.3  Wel 
verschijnt er, ook buiten ons land, een menigte van memoires, gedenkschriften en 
dagboeken — grote voorbeelden zijn De Retz, Saint Evremond — maar het is of men 
meer opgaat in de dagelijkse gang van zaken en dáárvan successievelijk aantekening 
wil houden. Er is niet veel neiging te bespeuren om de eigen persoonlijkheid uit de 
vloeiende tijd te lichten door een samenhangende voorstelling te projecteren van hoe 
en wat. 
De zeventiende eeuw ligt wat de zelfbeschrijving betreft tamelijk stil tussen de ontlui-
kende bewegelijkheid van de zestiende en het geweldige tumult van de achttiende 
eeuw. 

Verklaringen 
Er zijn allerlei theorieën opgebouwd ter verklaring van de terugval van de autobiogra-
fie in de zeventiende eeuw. Twee gedegen kenners van het genre, vooral in Duitsland, 
Neumann en Mahrholz, hebben onafhankelijk van elkaar de oorzaak geweten aan het 
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verval van de bloeiende stedelijke cultuur. Dat kan ik in zijn algemeenheid al niet 
beoordelen, maar zeker voor de Republiek lijkt mij dit in het geheel niet op te gaan.' 
Een andere geleerde schrijver over de autobiografie. A. M. Clark. heeft de stelling 
geponeerd dat zelfbeschrijvingen pas gedijen in periodes van sociaal-economische en 
politieke of dieptreffende ideologische verschuivingen .5  Ik kan deze hypothese bea-
men en voeg er aan de hand van mijn eigen onderzoekingen aan toe dat bedoelde 
tijdperken duidelijk te onderscheiden zijn als ware golven van autobiografieën, en dat 
dit episodes zijn waarin individuen sterke gevoelens van onzekerheid, van desintegra-
tie ondergaan. Het is dan als het ware of een persoonlijkheid in de verwarring van de 
tijd dringende behoefte gevoelt aan samenhang in de herinnering aan het eigen leven 
en in één greep de eenheid van zijn levensgeschiedenis tot stand wil brengen. In tijden 
die daarentegen een evenwichtige, geïntegreerde indruk maken verschijnen er weinig 
of geen zelfbeschouwingen. 
Het is natuurlijk een niet zo erg propere historische methode om een secundair element 
— de hoeveelheid verschenen autobiografieën in een bepaald tijdvak — als bewijs te 
hanteren voor de conclusie omtrent de mate waarin zo'n periode al of niet een 
crisiskarakter bezat. Maar het is, dunkt mij, wel gerechtvaardigd het afgeleide ver-
schijnsel op te vatten als een aanwijzing voor de vraag: hoe staat het met de evenwichti-
ge aard van de zeventiende eeuw, gezien het feit dat er maar één echte zelfbeschrij ving 
ontstond? Op het eerste gezicht wás die eeuw niet zo rustig. 
Er bestonden onmiskenbaar hevige tegenstellingen op politiek gebied tussen regenten 
en orangisten, met afwisselende dominantie; er woedden ook heftige godsdiensttwis-
ten binnen de reformatorische religie; tussen zeer rijk en zeer arm waren er grote 
verschillen die soms explodeerden in conflicten. 
Toch, heb ik ervaren, veroorzaken deze tegenstrijdigheden en spanningen nog niet een 
crisissfeer in een samenleving. Er zijn goed gefundeerde theorieën — van De Vriesti en 
van Romein — dat de zeventiende eeuw in de Republiek structureel een tijdperk van 
consolidatie en integratie is geweest. Volgens deze visie ontwikkelde zich in de Gouden 
Eeuw een economisch én politiek hecht verankerde standsbeschaving, die geleidelijk 
verschoof naar haar decadentie. Ondanks alle maatschappelijke strijdigheden was er 
in de bovenlaag van die samenleving toch een beduidende constante, gekenmerkt door 
een (in de zestiende eeuw gevormde) burgerlijke structuur. Was in de zestiende eeuw 
de grote en de kleine burgerij nog conflictueus vermengd, in de 17e eeuw — ná de Tien 
Jaren waar Fruin op doelde: 1588-1598—zat de grote burgerij, ook internationaal, heel 
hoog en vast te paard. De rijke regenten waren vooralsnog vrijwel onaantastbaar 
buitengewoon machtig.' 
De hypothese over het verband tussen het verschijnsel autobiografie en het conflictka-
rakter van een samenleving moet dus misschien wel zó bijgesteld worden dat daarbij 
het oog gericht wordt op de toestand in de (schrijvende en publicerende) toplaag van 
die maatschappij. 
In dit verband is het belangwekkend wat Romein schrijft over de grote koopman 
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Lodewijk de Geer, die bij zijn dood in 1652 de kolossale som van anderhalf miljoen 
gulden naliet: „onder de talloze dokumenten uit De Geers leven (...) zijn er maar 
enkele van persoonlijke aard — de 17e eeuwer gáf zich nog niet in geschrifte".8  
De reformatorische mentaliteit heeft duidelijk ook een grote dempende invloed 
gehad. Deze ideologie wordt toch wel gekenmerkt door de drang om rationeel de 
hartstochten, de ijdelheden te beheersen en te onderdrukken. Dat hinderde de groei 
van het autobiografische genre al in de zestiende eeuw, maar wellicht brak de zelfbe-
schouwing toen nog eerder door wegens de beleving van geheel nieuwe mogelijkheden 
in leven en wereld. 
Tenslotte, de geest van de eeuw wordt misschien nog wel het scherpst geïllustreerd 
door twee figuren die persoonlijk ver af staan van het calvinisme in engere zin: Pascal en 
Spinoza. Hun denksystemen — dat van de radicale rooms-katholiek en dat van de 
joodse pantheïst — kleuren de geest van de eeuw. Pascal is immers wezenlijk te 
karakteriseren met zijn kernspreuk: „het ego op zichzelf is verachtelijk". Spinoza 
schaart zich—op mildere wijze—bij hem doordat hij zijn filosofie (de Ethica) in de meest 
onpersoonlijke vorm — de geometrische — heeft gegoten. 
Maar alweer: de tegenstrijdige zeventiende eeuw— bij Rembrandt ontstaat een hoogtij 
van het zelfportret. 

Uriel da Costa, volslagen eenzaam in een woelige eeuw 
Op vijf-en-vijftig jarige leeftijd—in 1640 
— schreef de omstreeks 1614 naar Am-
sterdam uitgeweken Potugees Uriel da 
Costa zijn autobiografie: Exemplar 
humanae vitae (Toonbeeld van een men-
senleven). Het werd een emotioneel ge-
laden, diepgravend en dramatisch ge-
schrift van cirka dertig bladzijden. Toen 
hij dit „testament", zoals hij het ook wel 
noemde, voltooid had doodde hij zich-
zelf met een pistoolschot. Op een tafel in 
de sterfkamer had hij zijn levensbe-
schrijving achtergelaten. Er zouden met 
dit manuscript heel wat wederwaardig-
heden plaats vinden voordat het relaas 
van dit bewogen leven in het openbaar 
kwam.9  
Het verhaal dat Da Costa van zijn leven 
en streven heeft gegeven bevat vrijwel 
geen tijdsaanduidingen. Het is feitelijk 
de historie van een stormachtige geeste- 
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lijke ontwikkeling, jachtig verteld, waarbij hij zijn leven en denken in fasen, schoksge-
wijs, weergeeft. Zijn precieze levensgeschiedenis moeten wij reconstrueren met gege-
vens die van elders te berde zijn gebracht door ettelijke onderzoekers. Maar wij zijn nu 
wel in staat met tamelijk grote nauwkeurigheid het relaas van het leven van Uriel da 
Costa te vertellen, zijn eigen beschrijving steeds corrigerend en aanvullend met feiten 
die naderhand zijn opgespoord. Vooraf: zijn geboortenaam was Gabriel (Held Gods), 
later — in Amsterdam bij zijn toetreding tot de Joodse Gemeente — nam hij de naam 
Uriel (Licht Gods) aan. 
Waarschijnlijk in het jaar 1585 werd Gabriel da Costa in Oporto, de havenstad van 
Portugal, geboren als zoon van een ex-joodse moeder, Sara, en een van afkomst 
roomse vader, Bento. Van moederszijde was er een getraceerde joodse afstamming, 
gedwongen rooms-bekeerd; zijn vader noemde hijzelf: „een goed christen". Hij 
beschrijft in korte trekken de onbekrompen omstandigheden waarin hij opgroeide. 
Hij had nog vier broers en een zuster. Zijn familie was van adel en zeer gefortuneerd. 
Hij schetst zichzelf als een tamelijk labiele persoonlijkheid, buitengewoon emotio-
neel: van nature weekhartig en gretig medelijdend, gauw tot tranen geroerd. Een sterk 
eergevoel drijft hem er toe zich diepgaand en vaak verwarrend met zichzelf bezig te 
houden. Hij is lichtgeraakt tot uitersten van woede en wanhoop. Zijn godsgeloof 
betekent heel veel voor hem en in dit verband formuleert hij in één zin de hoofdtrek en 
de beweegreden van zijn geestelijk testament: „Voor de godsdienst heb ik in mijn 
leven ongelooflijk veel verdriet moeten ondergaan". 
Gabriel studeerde van 1604 tot 1609 kerkelijk recht aan de door jezuïeten geleide 
universiteit van Coïmbra. In zijn studententijd — omstreeks zijn twee-en-twintigste 
jaar — greep hem een ernstige geloofstwij fel aan. Hij verloor elke hoop om aan de 
verdoemenis te ontkomen; de biecht en de sacramenten kwamen hem als volstrekt 
onvoldoende middelen voor om het heil van zijn ziel te bereiken. In zijn vertwijfeling 
ging hij zich verdiepen in het Oude Testament — de vulgata — en vooral bij Mozes en de 
Profeten vond hij een stijgende zekerheid. Bij de Kerkvaders en vermoedelijk ook bij 
Thomas van Aquino ondervond hij geen houvast in zijn twijfel aan de waarheid van het 
Nieuwe Testament. 
Intussen was hij afgestudeerd en werd— op vijf-en-twintig jarige leeftijd— benoemd tot 
thesaurier of rentmeester van een Domkerk in Oporto. Zijn vader liet een fraai huis 
voor hem bouwen. Er is verondersteld dat hij ook de lagere wijding voor het geestelijk 
ambt zou hebben ontvangen, maar dit is niet zeker. 
De geloofstwij fel drong echter onweerstaanbaar door. Hij kwam tot het besluit dat hij 
als jood wilde leven, gelovend in de Wet van Mozes. Maar dan moest hij wég uit 
Portugal. Hij wist zijn moeder en zuster alsook zijn vier broers er van te overtuigen dat 
in het joodse geloof de redding voor hun ziel gelegen was. 

Vlucht om jood te zijn 
Nu wist hij dat de uitgeweken joden in Amsterdam een wijkplaats hadden gevonden. 
Sinds 1579, bij de onafhankelijkheids-verklaring van de Republiek, werd er vrijheid 
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van godsdienst gegarandeerd. De vooral uit het Iberisch schiereiland verdreven of 
gevluchte joden, de sephardiem, hielden voor het eerst in Amsterdam in het begin van 
de negentiger jaren hun godsdienstige bijeenkomsten nog in particuliere woningen. In 
1598 stichtten zij hun eerste synagoge, de Beth Jacob. Kort daarna openden zij hun 
tweede bedehuis, de Neveh Sjalom. In 1602 namen zij hun eerste begraafplaats in 
gebruik, in 1614 de tweede. Na verloop van enige tijd, toen er inmiddels drie gemeen-
ten waren ontstaan smolten zij die samen tot één gemeenschap met een gezamenlijk 
bedehuis, de Neveh Sjalom. 
Op Amsterdam richtte zich het verlangen van Gabriel da Costa. Maar het was moeilijk. 
Zonder toestemming van de koning van Portugal mocht geen persoon van joodse 
afstamming het land verlaten. Gabriel nam een grote hypotheek op zijn huis; nu had hij 
de middelen. En heimelijk scheepte hij zich in met zijn moeder, zuster en vier broers, 
naar Amsterdam. Waarom zijn vader niet bij het gezelschap was is mij onbekend. 
Overleden of als „goed christen" niet van zins om tot het jodendom over te gaan? 
De familie moet omstreeks 1614 zijn aangekomen. Terstond traden zij toe tot de 
Portugees-Israëlitische gemeente; de mannen lieten zich besnijden en, zoals gezegd, 
Gabriel veranderde zijn naam in Uriel. 
Maar deze heerlijke toestand, van vrij en naar eigen innerlijke overtuiging te kunnen 
leven duurde niet lang. Uriel meende al gauw te ervaren dat de sephardische gemeente 
verhard was in formalismen. De smet van het stijve leergezag en de kerktucht hadden 
de verdreven joden vermoedelijk meegenomen uit het land waar zij rooms bedwongen 
waren geweest. 
Da Costa toetste aldra de praktijk van het kerkelijke groepsbeleven aan de oorspron-
kelijke bronnen en bevond dat er allerlei gebruiken, opvattingen, en voorschriften 
vooral, waren ingeslopen die geen steun vonden in de oerteksten, in het bijzonder de 
Thora. Intussen was hij omstreeks 1616 naar Hamburg vertrokken, allerwaarschijn-
lij kst voor handelszaken, want de Da Costa's waren bekwame zakenlieden — één van 
zijn broers was medeoprichter van de Bank van Hamburg. In Hamburg schreef Uriel 
zijn elf „Stellingen tegen de Traditie" —een bewaard gebleven geschrift—dat hij naar de 
toonaangevende en gezaghebbende Portugees-Israëlitische gemeente van Venetië 
stuurde. Deze sephardische gemeente gaf de (overigens tamelijk vrijzinnige) rabbijn 
Leon de Modena opdracht een antwoord samen te stellen. Dat deed deze, niet geheel 
onwelwillend, maar de repliek eindigde wel in een verzoek aan de gemeenten—in het 
bijzonder die van Hamburg—om Da Costa, zo hij bij zijn stellingen bleef, te excommu-
niceren. De ban werd dan ook in Venetië en Hamburg op 14 augustus 1618 over Uriel 
uitgesproken. 

Radikale wending 
Het is dan voor een aantal jaren geheel onduidelijk wáár Da Costa leefde. Er moet wel 
aangenomen worden dat hij tot maart 1623 in Hamburg verbleef; daarna bevindt hij 
zich weer in Amsterdam: op 15 mei van dat jaar spreekt de Portugees-Israëlitische 
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gemeente prompt de destijds door Venetië verzochte ban over hem uit. 
Maar intussen hadden zijn gedachten over het jodendom (en de godsdienst in het 
algemeen) zich verder en radikaler ontwikkeld. Hij werkte aan een verhandeling, 
„Sobre a mortalidade da Alma", waarin hij bewijzen wilde dat het geloof in de 
onsterfelijkheid op geen enkele authentieke bron steunde. De tekst van zijn geschrift 
moet uitgelekt zijn, want nog vóórdat hij het kon publiceren schreef de joodse geleerde 
Dr. Semuel da Silva (vermoedelijk in opdracht van de rabbijnen) een tegengeschrift: 
„Tratado da Immortalidado".w Terstond zette Uriel zich aan een dupliek, waarin hij 
nog verder ging en zijn twijfel uitte aan de goddelijke oorsprong van de boeken van 
Mozes en de Pentateuch. Dat geschrift is uitgekomen maar verloren gegaan. Want wat 
gebeurde? De Portugees-Israëlitische gemeente deed aangifte bij de stedelijke over-
heid van Amsterdam: dat zij vermoedde dat men in protestantse kring ook wel bezwaar 
had tegen een publikatie die de onsterfelijkheid ontkende. Einde mei 1624 werd Uriel 
da Costa gearresteerd, maar hij werd tamelijk mild bejegend. Men hield hem acht of 
tien dagen vast, liet hem toen op borgtocht vrij en legde hem een boete op van 
driehonderd gulden, terwijl de laakbare boeken geconfisceerd en vermoedelijk ver-
brand werden. Ook zou hij verbannen zijn voor korte tijd. In elk geval is er een 
dokument gevonden waaruit blijkt dat hij in 1627 inwoner van Utrecht was. 
Onderwijl ging het hem materieel niet slecht. Onder de naam van Adam Romes — een 
pseudoniem om confiscatie van zijn handelswaar door de roomse overheden van 
Spanje en Portugal te ontgaan—deed hij goede zaken en hij zegt zelf: „al mijn goederen 
gedijen en groeien in de ogen van de mensen en mijn welzijn wordt met bijzondere en 
zichtbare goddelijke bijstand bevorderd". In 1628 overlijdt zijn moeder Sara, die lang 
bij hem ingewoond had en de ban met hem gedeeld moet hebben. Enkele jaren voor 
haar dood had zij hem evenwel verlaten en was weer tot de joodse gemeente terugge-
keerd. Zij is op de joodse begraafplaats ter aarde besteld. 
In 1633 is Uriel in elk geval weer terug in Amsterdam want, gedreven door de behoefte 
aan vrede en rust om zich heen, herroept hij zijn opvattingen geheel en al, waardoor de 
ban, die vijftien jaar geduurd had, werd ingetrokken. Een neef had voor hem bemid-
deld bij de joods-kerkelijke autoriteiten. Maar Uriel deed dit niet uit overtuiging, hij 
wilde — zoals hij in zijn autobiografie zegt: meehuilen met de wolven in het bos. Hij 
schrijft: „Wat heeft het voor nut als ik tot aan mijn dood in deze toestand blijven zou: 
uitgesloten van de gemeenschap van die priesters en dat volk, vooral omdat ik in dit 
land een vreemdeling ben en geen verkeer met zijn burgers heb, wier taal ik niet eens 
begrijp?" 

Ontwikkeling tot rationalisme 
In feite is hij een volslagen ongodsdienstig man geworden. Hij erkent geen enkele 
goddelijke wet, acht álles mensenwerk en staat geheel op het standpunt van de 
autonome zedewet, die mensen noopt zélf te keuren en te kiezen. In dit opzicht is hij 
een voorloper van Spinoza en Kant. 
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Het is dan ook niet verwonderlijk dat het in de kortst mogelijke tijd weer misliep. Het 
zoontje van zijn zuster dat bij hem inwoonde bracht naar buiten dat zijn oom de 
spijswetten niet onderhield en ook de synagoge maar zelden bezocht. Zijn hele familie 
keerde zich tegen hem, vooral de neef die hem zojuist de Gemeente weer had binnen-
geloodst. Zijn vermogen werd door zijn verwanten geblokkeerd. Een huwelijk dat hij 
van plan was te sluiten werd onmogelijk gemaakt. Alleen een dienstmaagd, Digna, 
bleef hem blijkbaar trouw. 
Nu werd de Grote Ban over hem uitgesproken, doordat hij weigerde de vernederende 
procedure van hernieuwde boetedoening te ondergaan. Hij weigert pertinent. Dan 
maar alléén tegen allen. —Zeven jaren duurt die hel. Processen om weer de beschikking 
over zijn vermogen te krijgen worden getraineerd. Men beledigt hem, kinderen maken 
stampei voor zijn woning. Er staat in zijn zelfbeschrijving dat joodse kinderen hem 
nariepen „Kruisigt hem". Maar deze roomse uitroep is voor joodse kinderen ondenk-
baar. Aangenomen moet worden dat de bedoelde passage één van de kwalijke insluip-
sels is in het afschrift van de autobiografie. 
Midden 1639 draagt hij de eigendom van al zijn meubilair, huisraad en lijfgoederen 
over aan zijn dienstmeid — Digna — om zijn schuld aan haar wegens zijn verzorging te 
delgen. Maar tenslotte geeft hij het toch op. Na zeven jaren van volslagen isolement 
kán hij niet meer. Hij wil voor de lieve vrede zijn opvattingen dan wel herroepen, maar 
hij ziet verschrikkelijk op tegen de vernederingen van de boetedoening en de verloo-
chening van zijn diepste overtuigingen. 
Begin 1640 geeft hij zich na veel aarzelingen toch over. Hij zal zijn opinies herroepen, 
en er volgt dan in zijn zelfbeschrijving een afschuwelijk verhaal van vernederingen in 
de volle synagoge: luidkeels terugnemen van zijn stellingen, negen-en-dertig geselsla-
gen op het blote lijf, tenslotte neerliggen op de drempel van de sjoel waarna alle 
bezoekers over hem heen liepen. Het is wel zeker dat deze passage óók een corrupte 
inlas in de autobiografie is. Geselingen hadden in de joodse kerk altijd een symbolisch 
verloop, ontkleding in de synagoge is ondenkbaar gezien het preutse gedrag van joden, 
vooral in hun tempel, en het vertrappen op de drempel zou door de stedelijke overheid 
zeker verhinderd zijn als de joden al zover gingen dat zij hun normale wellevendheid 
opzij zouden zetten. 
Maar niettemin moet Uriel da Costa een zware gang doorgemaakt hebben. Hij is 
daarna naar zijn woning in de Vloonburgsteeg gegaan, schreef zijn levensverhaal neer 
en heeft zich vervolgens — in april 1640 — met een pistoolschot het leven benomen." 

Lotgeval van de autobiografie 
Zijn autobiografie heeft daarna verscheidene avonturen beleefd. 
In 1644 schreef de Hamburgse pastor Johannes Milller een heftig anti-joods boek: 
„Judaismus oder Judentumb/Das ist ausfhrlicher Bericht von Jildischen Volkes 
Unglauben , Blindheit und Verstockung". Hij moet een latijns afschrift van Da Costa's 
zelfbeschrijving in zijn bezit hebben gehad en overigens ook ingelicht zijn geweest over 
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leven en sterven van Uriel. Hij bericht het jaar van diens dood: 1640, hetgeen uit de 
levensbeschrijving niet was af te leiden. 
Aangenomen moet wel worden dat Uriel zijn levensgeschiedenis in zijn moedertaal, 
het Portugees, heeft geschreven. Latijn kende hij wel — opgeleid als hij was in het 
roomse kerkelijke recht—maar het is niet aan te nemen dat hij zijn laatste hartekreet, 
anders dan zijn andere gèschriften niet in het Portugees geschreven zou hebben. Er 
moet dus iemand geweest zijn die het manuscript in Amsterdam in handen heeft 
gekregen en voor ruimere verspreiding een latijns afschrift heeft gemaakt: Exemplar 
Humanae Vitae, met daarin een aantal toevoegingen en veranderingen die een anti-
joods oogmerk hadden. De redenen zijn niet moeilijk te raden: de joodse kerkleiders 
in een kwaad daglicht stellen, hun vrijheid in Amsterdam betwisten door te suggereren 
dat zij wreed en willekeurig misbruik maakten van de stedelijke tolerantie. 
Aan de andere kant is niet aan te nemen dat zij in de ideologische passages geknoeid 
hebben. Van afzwakken kan allicht geen sprake zijn, want zij kunnen vrijwel niet 
extremer zijn geweest — en versterking, verscherping zou de strenge houding van de 
rabbijnen alleen maar begrijpelijk hebben gemaakt, en dát wilde de inlasser juist 
voorkomen. 
Maar met dat al wisten we in 1644 slechts dat het levensverhaal van Uriel da Costa 
bestónd. Openbaar werd het pas in 1687. Toen heeft de verdraagzame Remonstrantse 
theoloog Philippus van Limborch de latijnse tekst van Exemplar — dat hij onder de 
nagelaten papieren van zijn oudoom Simon Episcopius had aangetroffen — afgedrukt 
achter een eigen (latijns) geschrift: Over de waarheid van de christelijke godsdienst, 
vriendschappelijk onderhoud met een geleerde jood (Isaac Orobio de Castro). Da 
Costa's geschrift voegde hij hieraan toe in het kader van een verhandeling getiteld: 
Korte weerlegging van de argumenten waarmee Da Costa alle geopenbaarde gods-
dienst bestrijdt. 
Tenslotte verscheen in 1723 een Nederlandse vertaling, uitgegeven door Johannes de 
Goede, een oomzegger van Van Limborch. Het Portugese origineel is tot heden 
onvindbaar, zelfs onnaspeurbaar gebleken. 

Voorloper van Spinoza en Kant 
De essentie van de autobiografie van Uriel da Costa is het verhaal van zijn stormachtige 
en — in zijn tijd— tragische geestelijke ontwikkeling van diep-gelovig en kerkelijk trouw 
mens tot een volslagen rationalist, die élke vorm van openbaring stellig verwierp. Hij 
doorliep letterlijk álle stadia: een grondig roomse opvoeding en opleiding, twijfel aan 
de mogelijkheid van zaligwording, verlaten van de Nieuwtestamentische zekerheden, 
na diepgaande studie overgegaan naar een Oudtestamentische overtuiging, wankelen 
tegenover de praktijk van het Jodendom, onderzoek van de gronden van het joodse en 
christelijke geloof, verlies van het vertrouwen op de onsterfelijkheid en tenslotte het 
verlies van het geloof in welke menselijke wet dan ook en het verscheurende bereiken 
van het inzicht dat er maar één richtlijn voor het menselijke leven is: de innerlijke stem 
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van de Rede. In zijn omstandigheden van bestaan reageert hij aanvankelijk woedend 
en aanvallend — hij is in zijn hoop gegriefd. 
Hij verwijt de dogmatici dat zij iemand verketteren zodra hij met zijn opvattingen niet 
past in het kader van een bepaalde kerkleer— en dat zij daarbij bovendien de ándere 
kerkleren vervolgens ook verguizen. Hij zegt dat er één fundamentele wet is, verreweg 
superieur aan alle door mensen bedachte wetten en voorschriften. Letterlijk schrijft 
hij : „Ik zeg dan dat deze Wet alle mensen gemeen is en aangeboren, doordat zij mensen 
zijn. Deze Wet verbindt alle mensen met elkaar door een onderlinge liefde, zonder te 
weten van verdeeldheid die de bron van oorzaak is van alle haat en de grootste 
ellenden. Deze Wet is de leermeesteresse om wel te leven, zij maakt onderscheid 
tussen billij k en onbillijk, tussen schandelijk en voortreffelijk". En even verder: „Uit 
wat ieder voor zichzelf van nature wenst, volgt wat ieder in anderen afkeurt". Wat wij 
mi de autonome maatstaf der zedelijkheid noemen, heet bij Uriel „de rechte regel-
maat die in onze zielen staat ingedrukt, die verbiedt zelf te doen wat men in anderen 
veroordeelt". Hij verwerpt alle bedachte leefregels, zoals bijvoorbeeld de spijswetten 
— „laat dat aan de artsen over", voegt hij daaraan toe. En in één zin schaart hij zich 
onder de eersten die in hun denken de weg van Spinoza en Kant hebben voorbereid: 
„Wij leven niet wel als we vele ijdelheden en overbodigheden aanhouden; maar wij 
leven wel als we volgens de Rede leven". Tenslotte formuleert hij zijn grondregel: „de 
goeden met een eerlijke vergoeding belonen, de kwaden rechtmatig straffen". 
Maar hij is gaan begrijpen dat hij met deze overtuiging niet kan huichelen binnen de 
kerk en dat hij ook daarbinnen door geen enkele godsdienstige overheid verdragen kan 
worden. Hij is evenwel ook in gaan zien dat hij er buiten niet kan leven in een wereld die 
geheel opgebouwd en opgesplitst is in diverse kerkelijke disciplines. 
Uriel wordt grimmig milder en besluit: „Hier hebt ge een waarachtig verhaal van mijn 
leven; en ik heb u getoond welk personage ik geweest ben op dit zeer ijdel toneel der 
wereld, in dit mijn allerijdelste en ongestadigste leven. Oordeelt nu eerlijk gij mensen-
kinderen en velt vrijmoedig een vonnis naar waarheid, zonder enige drift; want dat 
betaamt vooral mannen die werkelijk mannen zijn. Vindt ge echter iets dat u tot 
medelijden beweegt, erkent en beweent de ellendige staat der mensen waarvan gij ook 
leden zijt". 

Karakteristiek 
Wie wás die Uriel da Costa nu eigenlijk? Een gerechtvaardigde vraag bij de eerste 
redelijk voldragen autobiografie in de Lage Landen. In de trant van de typologie van 
Heymans — een nog steeds bruikbaar instrument voor persoonsuitbeelding — zou men 
hem een gepassioneerde kunnen noemen: sterk emtioneel, buitengewoon actief en 
getempteerd door een duidelijke secundaire functie — geheel in beslag genomen door 
de nawerking van ondervonden indrukken. Alle eigenschappen van de gepassioneerde 
bezit Uriel: ongeduldig, heftig, zich uitend in superlatieven, krampachtige concentra-
tie op eigen ideeën en doeleinden, wantrouwend en hypercritisch, erg bezig en doorzet- 
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tend, een sterk familiegevoel, goed voor ondergeschikten (Digna), dominerende 
godsdienstige en zedelijke opvattingen, studieus met een selectief geheugen.'2  Deze 
algemene analyse van Heymans vormt het bijzondere portret van Uriel da Costa, de 
eerste — tragische — autobiograaf in deze landen. 

Aantekeningen: 
I. (Zie voor de „grote rust" van de 17e eeuw: J. Huizinga — V.W.II, 499 e.v.) Er verschenen wel 

memoires en gedenkschriften, zo onder meer van LEEGHWATER (1575-1650) het „Haer-
lemmermeerboek" (1641). Van JACOB CATS (1577-1660) een langgerekt, vrij vlak en 
handig rijmwerk over zijn „Tachtigjarig Leven" (1659); ook „Mémoires" van FREDERIK 
HENDRIK (1584-1647), hoofdzakelijk militaire herinneringen zonder enige zelfbeschou-
wing. Iets meer in de richting van de autobiografie gaat het „Fragment" van CONSTANTIJN 
HUYGENS (1596-1687) maar eigenlijk blijft het bij een curriculum vitae. Al weer veel 
beperkter en onpersoonlijker zijn de „Mémoires de l'an 1672" van ABRAHAM DE WIC-
QUEFORT (1606-1682). Hetzelfde geldt voor de „Memorie" (1656) van RIJKLOF VAN 
GOENS (1619-1682), die geen enkele neiging heeft iets wezenlijks over zichzelf te zeggen. 
Tenslotte wat de memoires betreft, leverde NICOLAAS WITSEN (1641-1717) nog een 
„Kort verhaal van mijn levensloop tot de jaere 1711 en die van seventig mijns ouderdoms" — 
maar bij voorbaat had hij al afstand genomen door het gehele geschrift in de derde persoon te 
stellen. Naast deze herinneringen verschenen er van twee befaamde mannen typische verde-
digingsgeschriften: van HUGO DE GROOT (1584-1610): „Memorie van mijne intentiën", 
later nog een „Memorie van mijne bejegening" (1619) en een „Verantwoordinghe" (1622). 
Evenals de „Mémoires" van JOHAN DE WITT (1625-1672) zijn het zakelijke juridisch 
getinte rechtvaardigingen, zonder één persoonlijke getuigenis. Een derde soort van gedenk-
schriften wordt gevormd door de „Corte Aenwijzinge van de rencontres, die mij van den jare 
1616 tot 1653 incluys zijn voorgevallen" van WITTE DE WITH (1599-1658), hoofdzakelijk 
van belang voor de maritieme geschiedenis (Zie Warnsinck: Drie admiraals, Amsterdam, 
1938, blz. 63 e v.), en het boek van BAUDARTIUS VAN DEYNSE (1560-1640): „Cort 
verhael der gedenckwaerdighste soo kerckelijcke als wereltlijcke gheschiedenissen" (1624), 
dat voornamelijk kerkgeschiedenis bevat. Dan zijn er nog zuiver reisherinneringen van 
CORNELIS DE BRUIN (1624-1714). 

2. „The sudden increase after 1640 is to be explained by the increasing individualism of the 
Puritan Movement", Dean Ebner in Autobiography in 17th century England, Den Haag, 
1971, p. 17. 

3. Zie ook Roy Pascal: Design and truth in autobiography, Londen, 1960. 
4. Bernd Neumann: IdentitM und Rollenzwang. Zur theorie der autobiographie, Frankfurt, 

1970 en Werner Mahrholz: Deutsche Selbstbekenntnisse, Berlin 1919. 
5. In: Autobiography, its genesis and phases, Londen, 1935. 
6. J. de Vries: The economy of Europe in an age of crisis. 1976. Van dezelfde: The Dutch 

economy in the golden age, 1500-1700. 1974. 
7. Romeins: Lage Landen, 1940, blz. 290. 
8. Romeins: Erflaters, 1956, blz. 293. 
9. Joshuah Barjitzchak: Uriel da Costa, Den Haag, 1962. 

C. Gebhardt: Die Schriften des U.d.C. Amsterdam, 1922. 
A. M. Vaz Dias: Uriel da Costa, Leiden 1936. 



139 

Leo Polak: Verspreide Geschriften II, Amsterdam 1947, blz. 266 e.v. 
K. 0. Meinsma: Spinoza en zijn kring, 1896. 
J. Kastein: Uriel da Costa, 1932. 

10. Daarin heeft Da Silva de hoofdstukken 23,24 en 25 van Da Costa's geschrift overgenomen, 
waardoor die passages behouden zijn. 

11. Georg Misch: Geschichte der Autobiographie, IV, 2e H, 690: „Fortgang der religilisen 
Anschauungen vom Katholizismus zum Judentum und zur Naturreligion wird ohne psycho-
logische Kunst erzlihlt". Dat hij zelfmoord pleegde geeft volgens Misch meer dan stoffelijke 
waarde aan het boek. 

12. G. Heymans: Inleiding tot de speciale psychologie, deel II, Haarlem, 1932, blz. 40 e.v. 
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Rekenschap 0 ï© n Te 5 

Albert Nieuwland 

The Humanist, het tweemaandelijk-
se blad van de American Humanist 
Association ($ 15.00, 7 Harwood 
Drive, Amherst, NY 14226, USA) is 
een volwassen magazine — ieder 
nummer met 48 pagina's — dat al aan 
zijn 43e jaargang toe is. Ook al is het 
tijdschrift na de vorige jaargang met 
20 bladzijden afgeslankt en op 
kringlooppapier overgestapt, het 
blijft qua omvang, uitvoering en 
vooral inhoud van de artikelen een 
blad, waar wij in Nederland, met on-
ze nog steeds wat magere Humanist 
jaloers op kunnen zijn. Blijkbaar be-
schikt men mede door de adverten-
tiekolommen en de boekreclame 
over meer geld. Het blad is minder 
dan onze Humanist een club-blad en 
ligt wat karakter betreft in tussen de 
Humanist en Rekenschap. 

A New Immigration Ethic 

Wilderness and the Maintenance of Freedom 

Een heel leuk, navolgenswaardig initiatief van The Humanist wil ik hier apart noemen. 
Het is de essaywedstrij d voor jongeren onder de 30 over een onderwerp, dat iets met 
humanisme uitstaande heeft. Het Januari! Februari nummer 1983 is geheel gewijd aan 
de inzendingen, die op verbazingwekkend hoog peil staan. 

In het Maart/ Aprilnummer ziet Dorothy Kobak in The Nun as Woman nonnen in hun 
moderne versie als voorvechtsters van het feminisme, als vrouwen die bewust kiezen 
voor hun roeping, de ongehuwde staat en hun vrouwelijkheid. Robert Dietz vindt in 
het wonderlijke artikel Scientists, Gamblers and Magicians de wetenschappelijke 
benadering van paranormale verschijnselen onvoldoende. Wetenschapsmensen zijn 
vaak naief en laten zich wat op de mouw spelden. Hulp kan geboden worden vanuit 
twee onverwachte hoeken, die van de tovenaars en van de beroepsspelers. „Tovenaars 
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kennen de zwakke schakels in de ketting van waarnemen en redeneren van het leven 
van alledag. Zij hebben een repertoire van strategieën, dat speciaal ontworpen is om 
hiervan gebruik te maken". Bij spelers (de schrijver is zelf van beroep casinoklant...) 
gaat het minder om misleiding als wel om een objectief analyseren en handig gebruik-
maken van alle mogelijkheden. 
Gerda Bikales, zelf immigrante, pleit in A New Immigration Ethic for the US ervoor, 
dat het traditionele Amerikaanse vluchtelingenbeleid niet meerslechts door christelijk 
mededogen ( „open je deur, je hart en je portemonnaie") geïnspireerd zal worden. Het 
is voor haar de vraag of de vrijwel onbeperkte opname van het verleden wel voortgezet 
moet worden (400.000 „displaced persons" na de Tweede Wereldoorlog, 100.000 
Hongaarse vluchtelingen, 1 miljoen Cubanen, 100.000 Indo-chinezen, er schijnen 
600.000 Salvadorianen en ontelbare andere Latijnsamerikanen illegaal in de VS te 
vertoeven). Ze vindt om allerlei redenen (de economische crisis, sociale verantwoor-
delijkheid ten opzichte van de economisch zwakkeren in de VS zelf, cultureel en 
psychologisch zelfbehoud), dat er mede door humanisten een nieuwe mondiale ethiek 
voor het vluchtelingenvraagstuk geformuleerd moet gaan worden. 
Lynn Hirschkind stelt in The Native American as Noble Savage het ideale natuurmens-
beeld van de Amerikaanse indiaan aan de kaak. Veel niet-indiaanse Amerikanen 
hanteren dit uit gevoelens van schuld en onvrede of dit een romantisch verlangen à la 
Rousseau naar de door de cultuur nog onbedorven „wilde", die natuurlijker, minder 
schadelijk met de natuur omgaat, er een onberispelijke ethiek op nahoudt, enzovoort 
enzovoort. Het ideaalbeeld van de „edele wilde" wordt door de indianen zelf begrijpe-
lij kerwijs ook graag gekoesterd. Als hulpmiddel tot eenwording en emancipatie is 
schrijfster het hiermee eens, ze heeft echter ook een aantal bezwaren. Het is een 
simplistisch mensbeeld met aan de ene kant de natuurlijk gezegenden en aan de andere 
de hopeloos verdoemden. Het beeld is Europees van karakter en niet gebaseerd op de 
typisch Amerikaanse waarden, die meer realistisch en praktisch van aard zijn. Het 
drukt de indianen zo in de rol van tragische held, in plaats van dat het hun effectieve 
middelen tot sociaal-politieke emancipatie aanreikt. 
Bruce T. Grindal analyseert in Creationism, Sexual Purity and the Religious Right de 
oorzaken van het Amerikaanse fundamentalisme. Hij ziet die in de aloude kloof tussen 
de dominante, moderne, industriële, grootschalige stadscultuur en de onderliggende, 
conservatieve, dorpse plattelandcultuur. Deze laatste, die de meerderheid uitmaakt, 
begint zich nu pas grootschaliger via radio en TV te roeren en te organiseren. Jim 
Bakker (!), het hoofd van de Praise The Lord-Club, de op drie na grootste omroep zei: 
„Ik geloof dat de Christelijke televisie het middel zal zijn dat de triomfantelijke 
terugkeer van Jezus Christus zal inluiden. Wij zullen niet eerder met de uitzendingen 
ophouden dan dat Jezus gekomen is". De fundamentalisten haken aan bij aanwezige 
schuldgevoelens rondom seksualiteit. Na een preek van dominee Charles Boykin, 
waarin hij wees op de funeste gevolgen van rock en vrije seks ( „van de 1000 meisjes die 
ongehuwd zwanger werden, bedreven er 984 ontucht terwijl er rockmuziek gespeeld 
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werd") werd er voor 2.200 dollars aan grammofoonplaten van Elton John, de Rolling 
Stones, Cream. the Doors en Neil Diamond verbrand. Bezwaren dat dit leek op de 
Nazi-boekverbrandingen werden afgewimpeld met de opmerking dat dit geheel en al 
vrijwillig gebeurde. Homoseksualiteit wordt eveneens verafschuwd: „God schiep de 
man om de vrouw te domineren en daarom horen mannen kort haar te dragen". Kort 
haar is een teken van mannelijke discipline. „Zonder zelfdiscipline en eerbied voor 
gezag heb je een oncontroleerbaar probleem onder de jeugd met drugmisbruik, 
misdaad en seksuele perversie". Grindal schrijft: .,Het christelijk fundamentalisme is 
zonder twijfel machtig in onze maatschappij . Het biedt de gelovige in deze verwarde en 
zware tijden duidelijkheid aan en ethisch radicale oplossingen voor de levensproble-
men, in het bijzonder die rond seks, huwelijk en gezin. Verder levert het een mythisch 
kader, waarmee de gelovige de gebeurtenissen van het leven kan interpreteren, 
waardoor leven zodoende weer zin krijgt". 
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Edward B. Swain verdedigt in Wilderness and the Maintenance of Freedom het handha-
ven van woeste gebieden op aarde. De twee algemeen hiervoor gebruikte argumenten 
vindt hij zwak. De eerste is, dat maagdelijke gebieden nuttig zijn, het tegenargument 
kan luiden, dat in cultuur gebrachte gebieden nog nuttiger kunnen zijn. Een tweede 
argument is, dat natuurgebieden een waarde op zich vertegenwoordigen. Tegenargu-
ment: wie bepaalt dat? Swain voelt voor een combinatie van beide argumenten: de 
waarde van woeste gebieden neemt toe naarmate ze zeldzamer worden. Deze staan 
dan echter ergens anders voor. Ze zijn het symbool geworden van menselijke vrijheid. 
Mensen hebben er veel voor over om te weten dat er nog maagdelijke gebieden bestaan 
met allerlei elders reeds uitgestorven planten- en diersoorten. Het is een menselijke 
behoefte om in het geweer te komen overal waar vrijheid ingeperkt wordt. Dit zou wel 
eens het beste maar tevens allerlaatste argument kunnen zijn om woest gebied te laten 
voortbestaan. 

Free Inquiry 
Het zomernummer 1983 is vrijwel geheel gewijd aan een symposium over de rol van de 
godsdienst in de Amerikaanse politiek. Verder is er een polemiek tussen Feyerabend 
en Gardner over wetenschapsfilosofie. Feyerabend stelt, dat het zinloos is grenzen te 
stellen aan wetenschap en zodoende uit te willen maken, wat al dan niet „echte" 
wetenschap is. De wetenschapsfilosofie van de vorige eeuw bijvoorbeeld trok dergelij-
ke grenzen: strikte subject-object scheiding, causaal verklaren, klassiek-logisch rede-
neren. De moderne wetenschap (relativiteits-, quantumtheorie, gestaltpsychologie, 
e .d.) heeft deze grenzen echter volledig overschreden en heeft aangetoond, dat het 
subject de waarneming zelf beïnvloedt, dat mensen geen waarnemers maar deelne-
mers zijn aan het kosmisch gebeuren. Niet de filosofen maken uit wat wetenschap is. 
Wetenschap is, waar wetenschapsmensen mee bezig zijn. Strikte regels zijn bij dit 
wetenschappelijk proces maar hinderpalen voor verder onderzoek. De grootste ont-
dekkingen waren dan ook doorbrekingen van de regels. Wetenschap kan een zinvol 
ondernemen zijn, als ze maar duidelijk maakt, dat het net als alle andere ondernemin-
gen een menselijke activiteit is, allerlei belangen dient en ideologisch gekleurd is. Ze is 
te vergelijken met een kerk. Dit is natuurlijk tegen het zere been van Gardner 
geschopt, die in het winternummer de aanval op Feyerabend geopend had. Opvallend 
is, dat deze aanval, die nogal op de man gespeeld was, door Feyerabend in dit nummer 
beantwoord wordt met een tamelijk rustig en waardig betoog, waar Gardner weinig 
tegen in te brengen heeft. Het beeld van Feyerabend als een „fiippant Dadaist", zoals 
hij zichzelf noemt, met zulke extreme opvattingen, dat ze moeilijk te weerleggen zijn, 
blijft echter bestaan. Een horzel in de huid van de Heilige Wetenschap. Kurtz be-
spreekt het boek Radical Humanism van de Indiase jurist Tarkunde. Deze erkent 
goede kanten van Gandhi, maar somt ook een aantal bezwaren tegen hem op, met 
name zijn nationalisme (Gandhi had geen bezwaar tegen een overwinning van de 
Duitsers, die ongetwijfeld het einde van de democratie betekend zou hebben), zijn 
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anti-democratische opvattingen, zijn conservatisme (anti-wetenschap, anti-genees-
kunde). Tarkunde ziet voor India een leidende rol in de Derde Wereldoorlog wegge-
legd, als het wederom de democratie van Indira's vader Pandit Neroe zou worden. 
Deze zou dan wel gesteund moeten worden door een humanistische revolutie van 
onderaf met een geloof aan waarden als gelijkheid, solidariteit en respect voor indivi-
dualiteit en autonomie. 

Humanity and Society 
In het Februarinummer 1983 wijst de socioloog Shostak in Men and Abortion op drie 
verwaarloosde ethische aspecten van de abortusproblematiek: 1. mag een vrouw tot 
abortus besluiten zonder haar mannelijke partner geraadpleegd te hebben? 2. moet bij 
de abortusbegeleiding de man ook niet betrokken worden? 3. moeten sociologen aan 
deze ethische kwesties niet meer aandacht besteden? Shostak heeft een onderzoekje 
gedaan naar opvattingen in de VS over deze vragen en constateert, dat er bij grotere 
aandacht hiervoor vier positieve gevolgen zijn: mannen raken meer betrokken, gea-
borteerde vrouwen ontvangen meer steun van hun partners, de besluitvorming ver-
loopt meer gemeenschappelijk en tenslotte wordt de vaak bestaande polarisatie opge-
heven en komt de uiteindelijke beslissing beide partijen ten goede. 

Journal of Humanistic Psychology 
In het winternummer 1983 bekritiseert Marien in The Transformation as Sandbox 
Syndrome het geloof in een fundamentele sociaal-culturele verandering („transforma-
tie"), zoals dat voorkomt bij schrijvers als Illich, Roszak, Toffier en Marilyn Ferguson. 
Dit geloof gaat samen met wat Marien noemt het zandbaksyndroom: mensen hebben 
het idee de hele wereld in hun zak te hebben of op zijn minst binnen handbereik. Enkele 
kenmerken van dit syndroom zijn: aanmoediging van het geloof in succes, het doorel-
kaarhalen van doelen en resultaten, een eigen woordgebruik, een onkritische houding, 
ontkenning van machts- en belangenrelaties, en het centraal stellen van het „zelf". Dit 
alles houdt een onvolwassen, utopische houding in, die de transformatie juist blok-
keert en waartegenover Marien een volwassen, pragmatische houding zet, waarvan hij 
vervolgens de kenmerken schetst. Marilyn Ferguson (de schrijfster van The Aquarian 
Conspiracy, onlangs ook in het Nederlands vertaald als De aquarius samenzwering) 
voelt zich aangesproken en reageert in Transformation as a Rough Draft. Zij ziet de 
transformatie overal al aan de gang. Wat echter vooral nodig is, is een algemeen kader 
waarin alles geplaatst kan worden, een totaalvisie. Haar boek is juist als zodanig 
bedoeld en ze verklapt, dat het al door allerlei hooggeplaatsten aangeschaft is (een 
staflid van het Witte Huis, de voorzitter van de Russische Sociologische Vereniging, 
wijlen Anwar Sadat. De eveneens wijlen vakbond Solidarnostsj bestelde zelfs 10 
exemplaren...), in 7 talen vertaald is, overal discussiegroepen opgeleverd heeft en zo 
bijdraagt tot een „netwerk" van mensen die de transformatie uitvoeren. 
De psychiater Roger Walsh geeft in Meditation Practice and Research een interessant 
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overzicht van het verschijnsel meditatie, dat wil zeggen die praktijken die bedoeld zijn 
bewustzijnsverhogend te werken en geestesprocessen onder controle te brengen. Het 
meditatiemodel van het bewustzijn houdt in, dat het dagelijks bewustzijn maar een 
fractie van zijn mogelijkheden kent. Het is eerder een toestand van halfslaap of 
hypnose te noemen, gevuld als het is met allerlei ingevingen uit het onbewuste, interne 
dialogen en fantasieën. Meditatie streeft naar vollediger bewustzijnstoestanden, met 
als uiteindelijk doel: via een aantal stadia, de „verlichting". Het westers psychologisch 
model beschouwt daarentegen het alledaagse als de normale toestand en doet de 
verruimde bewustzijnstoestanden af als „infantiele hulpeloosheid" (Freud) of als 
„zelf-geïnduceerde katatonie" (Alexander). Walsh ziet het westerse- als een onder-
model van het oosterse, meditatiemodel. Bewustzijn kan gezien worden als een 
complex, dynamisch systeem met verschillende elementen, zoals denken, gevoelens, 
aandacht, identiteit, enz. De verschillende soorten meditatie kunnen aparte elemen-
ten speciaal cultiveren. Zo kent de boeddhistische psychologie wel 50 van deze eenhe-
den, die stuk voor stuk de aandacht kunnen krijgen. Om enkele te noemen: opmerk-
zaamheid, energie, speurzin, vervoering, concentratie, rust, gelijkmoedigheid. Medi-
tatie kan zowel therapeutisch, existentieel als „soteriologisch" (op de toestand van 
verlichting gericht) toegepast worden en zodoende een waardevol nieuw element van 
onze westerse cultuur worden. 
Elisabeth Hess vergelijkt in Feminist and Lesbian Development de ontwikkeling van de 
feministische en lesbische identiteit. Het is onjuist deze gelijk te achten aan de 
algemene seksuele identiteitsformatie. Het verschil is dat 1. bij deze de inhoud maat-
schappelijk geaccepteerd is en 2. direct voor het kind beschikbaar is. De schrijfster 
gebruikt het model van Kurt Lewin en Vivienne Cass. In het proces van identiteitsvor-
ming probeert een persoon voortdurend congruentie te bewerkstelligen tussen de 
percepties van zichzelf, die van het eigen gedrag en die van andermans opvattingen 
over zichzelf en het eigen gedrag. Hierbij is deelname aan een groep soortgenoten van 
wezenlijk belang. De aankomende lesbienne bemerkt bij zichzelf allereerst „anders" 
gedrag: het verliefd worden op een sekse-genote en ze heeft vervolgens pas behoefte 
aan een groep, waarin dat andere gedrag verklaard en gelegitimeerd wordt. De 
aankomende feministe daarentegen voelt zich primair aangetrokken tot een dergelijke 
groep en komt daarna pas tot „anders" gedrag. Het is belangrijk, dat vrouwen elkaar 
behalve in hun overeenkomstigheid ook in hun „anders"-zijn accepteren en steunen. 
Frick lanceert in The Symbolic Growth Experience een nieuw begrip, de „symbolische 
groei-ervaring". Hieronder verstaat hij het verschijnsel, dat mensen soms een nieuwe 
(symbolische) duiding aan hun omstandigheden geven, die leidt tot verhoogd bewust-
zijn en groei. De ervaring heeft een integrerende en een correctieve werking. Ze vindt 
plaats na een latente activiteit van het onbewuste deel van de persoonlijkheid. Daarna 
krijgt deze betekenis en zin door het begrippenscheppende vermogen van het bewuste 
deel van de persoon en biedt zodoende meer houvast. Frick geeft als voorbeeld de 
ervaring van Bruno Walter, die tijdens een uitvoering van de tweede symfonie van 
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Mahler onder leiding van de componist besefte dat het zijn roeping was om dirigent te 
worden en zijn leven aan de muziek te wijden. De schrijver legt een verband met het 
„synchroniciteitsprincipe" van Jung. het verschijnsel van een zinvol verband, dat 
gelegd kan worden tussen twee onafhankelijk van elkaar verlopende causale proces-
sen. Een voorbeeld hiervan: de zwerm kraaien die een zwaar zieke de dood aankon-
digt, waaraan hij zich vervolgens door dit • .natuurverschijnsel" natuurlijker weet over 
te geven. Meer aandacht dan nu zou dit verschijnsel in onze cultuur moeten krijgen, 
met name bij de opvoeding van kinderen en de geestelijke begeleiding. 
In het voorjaarsnummer 1983 staat een interessant artikel Slipping inside the Crack 
between the Worlds van de socioloog Larry Baron. Hij analyseert de werken van Carlos 
Castaneda met behulp van het begrippenapparaat van de fenomenologische sociolo-
gie, met name van Alfred Schutz. De Yaqui-tovenaar Don Juan helpt Carlos af van het 
dogmatische geloof in de wereld van het gezonde verstand en brengt hem via de wereld 
van de tovenarij tot het onbevooroordeelde, paradigma-vrije „schouwen" van het 
totale wereldgebeuren. Baron onthult, dat Castaneda's leraar. de „ethnomethodo-
loog" Harold Garfinkel eigenlijk model heeft gestaan voor de tovenaar Don Juan. De 
ethnomethodologie is een stroming in de sociologie, die de vanzelfsprekende zekerhe-
den van de alledaagse wereld wil ontmaskeren om de onuitgesproken „afspraken" die 
eraan ten grondslag liggen op tafel te krijgen. 



In de afgelopen vakantietijd las of herlas ik een paar Maigrets en een paar 
romans van Simenon, waarin de commissaris niet voorkomt. Als altijd kwam 
ik onder de indruk van de ijzeren-logische voortgang van het verhaal en van de 
precieze sfeerbeschrijving. Na drie zinnen ben je Simenons gevangene. Hij 
dwingt je hem te volgen in zijn tempo en pas na de laatste zin gaan de 
handboeien los. Ik zou bijna geen schrijver weten, die zo'n indruk van 
werkelijkheid geeft, die zo weinig esthetisch schrijft en zo gespeend is van 
idealisme. In de karakters van zijn personen ligt hun noodlot en elk besef van 
transcendente machten is Simenon totaal vreemd. 

Ik las een bespreking van een onlangs verschenen biografie van hem. Hij komt daarin 
uit als een gekwelde man, een sexuele krachtpatser, een tiran voor de zijnen, een 
eenzame beschouwer, die moet schrijven om zich te kunnen handhaven. Misschien is 
de menselijke, goedmoedige, complexloze, trouwe echtgenoot Maigret wel een wens-
figuur van Simenon, in wie hij alle eigenschappen stopte, die hij zelf mist. Ook deze 
biografie zet een mens aan het denken over het probleem van de levensbeschrijving van 
de kunstenaar. Aan de ene pool staan zij, die geen belangstelling hebben voor de man 
of de vrouw, die het kunstwerk gemaakt heeft. In de literatuur is dat de stromingvan de 
close-reading. Laat het kunstwerk spreken, onthoud je van de nieuwsgierigheid naar 
de levensbijzonderheden van de maker, want zij verklaren niets. Kijk naar de vorm en 
niet naar de vent. Komt men nader tot de muziek van Wagner als men kennis neemt van 
zijn schurkerijen, van zijn jodenhaat? Begrijpt men de romans van Céline beter als 
men zijn lotgevallen en zijn gore brochures kent? Aan de andere pool staan zij, die 
zoveel mogelijk willen weten van het leven van de kunstenaar, want, zeggen zij, zijn 
levenservaringen, zijn karakter, de denkbeelden, die in zijn tijd heersen, zijn opvoe-
ding, zijn milieu komen, hoe gesublimeerd ook, in het kunstwerk voor. Ik denk, dat 
beide stromingen elkaar afwisselen. Als het speuren naar levensdetails belachelijke 
vormen gaat aannemen (een karakterbeschrijving van de dienstbode van de familie 
Kafka, bij wie de schrijver een paar dagen logeerde toen hij vijf jaar was b.v.) zal de 
stroming van alleen het kunstwerk opgeld doen en als die vastloopt omdat geen 
kunstenaar uit het niets schept, zal de belangstelling voor het leven van de artiest weer 
toenemen. Verklaren doen beide richtingen niet of nauwelijks. Ik geloof wel, dat de 
nieuwsgierigheid naar het leven van de kunstenaar en de behoefte om te vereren het 
gemakkelijk winnen van de close-reading, de close-looking en de close-hearing. 
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Het is een onuitroeibare behoefte. Eén stap en we zijn op het terrein van de relikwieën. 
Om een klein stukje teennagel — echt of niet echt — van Maria, verpakt in een gouden 
schrijn, wordt een kerk gebouwd, die, eeuwen lang, een bedevaartsoord wordt voor 
talloze gelovigen. Lach daarom niet, verlichte lezer, in het Letterkundig Museum kan 
men een sigarenpijpje van Willem Kloos bezichtigen en een wandelstok van Henr. 
Roland-Holst en een Amerikaanse dame liet de zitting van een stoel, waarop Liszt 
gezeten had, in een gouden lijst vatten. U gaat, als u in Oostenrijk reist en van muziek 
houdt, toch ook naar het brilletje van Schubert kijken en, in Milaan, naar de tabaksdo-
zen van Verdi? Nou dan. 
Niet lang na de landelijke Hooftherdenking stierf Dr. H. W. van Tricht, de schrijver 
van de beste Hooftbiografie, de uitgever van de drie-delige uitgave van Hoofts brieven 
en de uitgever van de brieven van Van Eeden. Van Tricht was een van de laatste grote 
erudieten in ons land. Ik vind het rondweg schandelijk, dat er noch in de dagbladen, 
noch in de opiniebladen, noch in de literaire tijdschriften een herdenkingsartikel over 
hem is verschenen. Misschien zijn er mij ontgaan, maar in de NRC-Handelsblad, noch 
in de Volkskrant, noch in VN of in de Haagse Post, Elsevier, noch in Maatstaf, Revisor, 
Tirade, noch in het Ts. voor Geschiedenis of in de Bijdragen en Mededelingen van de 
Vaderlandse Geschiedenis heb ik een in memoriam aangetroffen. Wat zou de oorzaak 
kunnen zijn? Van Tricht was een afstandelijke intellektueel, niet vrij van hooghartig-
heid en het zou mij niet verbazen als hij weinig vrienden had gehad, maar dat mag geen 
reden zijn om zijn grote verdiensten niet te vermelden. Ik weet de oorzaak niet, maar ik 
weet wel, dat nu een van de beste kenners van de Renaissance en van de Beweging van 
tachtig onopgemerkt is verdwenen. Zijn boeken blijven, maar de maker blijft onbe-
kend. 
Sjonge, wat legt Komrij hoge maatstaven aan. Ik las een stuk of wat Een en anders en ik 
vraag me af in wat voor soort maatschappij Komrij zou willen leven. In ieder geval 
zouden daar vrouwen, gelovigen, politici, tv- en radio-mensen, bijna alle weten-
schapsbeoefenaren, pretentieloze burgers uitgebannen moeten worden. Met enkele 
genialen zou hij waarschijnlijk wel willen verkeren. Die kolonie zou dan Paucatuli 
kunnen heten. Ik geloof eigenlijk, dat Komrij om zich heen slaat en trapt om de lezer te 
amuseren en dat hij dus daarom een onmenselijke maatstaf aanlegt. Niemand zou zich 
dan ook de filippica's hoeven aan te trekken, maar de namen staan er toch maar en 
omdat Komrij zo prachtig schrijft zijn er altijd mensen, die applaudisseren; hij heeft 
het toch maar weer scherp gezegd. Hij moest maar eens ophouden met zijn grove 
beledigingen. Als anderen hem zo zouden bejegenen zou hij waarschijnlijk des duivels 
zijn. Enige tijd geleden vroeg Komrij een vertaling van een moeilijk gedicht van 
Hëilderlin en hij analyseerde de ingezonden vertalingen. Dat waren interessante 
artikelen en dat is zijn terrein; poëzie schrijven, vertalen, toneelstukken schrijven, 
over literatuur schrijven, met schelden als amusement moest hij ophouden. 

H. BONGER 



:oim.e Humonalsfisch Op_ei.cangs 
sfituut 

Van 11 tot en met 14 oktober 1983 organiseert het Humanistisch Opleidings 
Instituut (HOI) een lustrumweek met als thema „Waarden en begeleiding". 

Het HOI verzorgt een vierjarige parttime hogere beroepsopleiding voor geestelijk 
werk die sinds 1 januari 1977 door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen als 
zodanig wordt bekostigd. 
Het geestelijk werk houdt in het begeleiden van mensen bij het ontdekken en verwer-
ken en hanteren van eigen levensvragen van existentiële aard. 
Hierbij vormt de humanistische levensovertuiging de grondslag voor een systemati-
sche doordenking van levens- en zingevingsvragen. Deze beroepssoort wordt uitgeoe-
fend binnen de dienst geestelijke verzorging van ziekenhuizen, verpleeghuizen, be-
jaardenhuizen, binnen de inrichtingen van justitie en onderdelen van defensie. Voorts 
wordt deze beroepssoort uitgeoefend als humanistisch vormingsonderwijs/levensbe-
schouwelijk onderwijs in basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs en pedago-
gische akademies, tenslotte in verschillende vormingsaktiviteiten zowel binnen het 
Humanistisch Verbond, zoals het studentenraadswerk, als buiten het Humanistisch 
Verbond. 
Het thema „Waarden en begeleiding" voor het Lustrum is gekozen omdat waarden 
principieel en fundamenteel tot de beroepsidentiteit van de geestelijk werkende 
behoren. 
Het programma voor de lustrumweek ziet er als volgt uit: 
Dinsdag 11 oktober zal de minister van Onderwijs en Wetenschappen de heer drs. W. 
Deetman de lustrumweek openen met een rede over „Wat is kwaliteit van het onder-
wijs in een tijd van ekonomische krisis?". 
Voor de daaropvolgende themadagen zijn de volgende sprekers uitgenodigd: 
Woensdag 12 oktober, 15.00 uur Dr. J. Bernheim (Vrije Universiteit Brussel) over 
„De onderzoekingen naar de kwaliteit van het leven bij kankerpatiënten". 
19.00 uur mw. E. Hoogeveen (Humanistisch geestelijk raadsvrouw in het Zuiderzie-
kenhuis te Rotterdam en docente Geestelijke verzorging aan het HOI) over „Waarden 
in de praktijk van de geestelijke begeleiding". 
Donderdag 13 oktober, 15.00 uur Prof. Dr. J. Kruithof (Rijks-Universiteit Gent) over 
„De waarde van de sociale arbeid". 
19.00 uur nog niet bekend. 
Vrijdag 14 oktober, 11.00 uur Lid van de Instituutsgemeenschap HOI over „Het 
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onderwijs (beleid) in een tijd van ekonomische krisis vanuit humanistische waarden 
gedacht". 
15.00 uur Prof. Dr. R. C. Kwant (Rijks Universiteit Utrecht) over „De relatie 
onderwijs en levensbeschouwing". 
Belangstellenden voor een themadag kunnen dit kenbaar maken door het storten van 
f40,— op girorekening-no. 3819797 t.n.v. St. HOI, te Utrecht, onder vermelding van 
themadag en datum. 
Zij ontvangen hiervoor een deelnemersbewijs en, een bundel, waarin een aantal 
artikelen zijn opgenomen met betrekking tot het lustrum. In deze kosten is tevens een 
maaltijd inbegrepen. 
Voor verdere informatie kan het HOI gebeld worden vanaf 23 augustus, tel.no. 
030-312674. 
Het HOI is gevestigd aan de Van Asch van Wij ckskade 28, 3512 VS Utrecht, waar het 
lustrum ook gehouden wordt. 

Symi,00sum. °vele p„urdoremHeit 

Op dinsdag 11 oktober gaat een nieuwe reeks symposia van start, elke tweede 
dinsdag van de maand georganiseerd door de Stichting Socrates. De wijsgerige 
verdieping van allerhande standpunten staat op die symposia centraal. Het gaat 
er dus om met elkaar te argumenteren en visies verder te ontwikkelen. 

Op het oktober-symposium staat „pluriformiteit" centraal, o.a. naar aanlei-
ding van de recente HV-kongresuitspraak en de voortdurend weer oplaaiende 
diskussies over ethiek en politiek. Er kan die avond een forumdebat tegemoet 
worden gezien met vertegenwoordigers uit het HV-hoofdbestuur,  , het Alge-
meen Humanistisch Trefpunt, de Beweging Kritische Humanisten, het Huma-
nistisch Vredes Beraad en een deskundige buitenstaander. De avond begint om 
20 uur en vindt plaats in het Erasmushuis, Oudkerkhof 11 te Utrecht. Toegang 
gratis; einde omstreeks 22.15 uur. 
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