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Ten geleide

Het kwaad speelt in vrijwel alle godsdiensten een grote rol. In de christelijke traditie kreeg
dat de vorm van een alom aanwezige duivel die via heksen en satansverering greep op de
mensheid trachtte te krijgen. Hoewel dit verschijnsel op het eerste gezicht in Nederland ver-
dwenen leek, is in literatuur, muziek, videoclips en computerspelletjes die gericht zijn op
jongeren, sprake van een toenemende aandacht voor het verpersoonlijkte kwaad.
In de humanistische traditie is het kwaad als abstracte tegenhanger van god( en) en als ver-

persoonlijking van duivelse machten vrijwel altijd genegeerd als een door de wetenschappe-
lijke ontwikkeling achterhaalde sociale en psychologische constructie. Niettemin is er ook
hier sprake van een toenemende belangstelling, bijvoorbeeld in het humanistisch vormings-
onderwijs, waar meer en meer aandacht is voor het verschijnsel pesten. Kinderen blijken
nogal eens de neiging te hebben om in collectief verband het kwaad te verpersoonlijken in
een zondebok die tot slachtoffer wordt gemaakt. Onder sommige volwassenen is een soort-
gelijk zondebokdenken te zien in de wijze waarop vreemdelingen als de oorzaak van alle
kwaad worden bestempeld.
In de criminaliteitsbestrijding is het vooruitgangsoptimisme verdwenen dat verbetering

van de omstandigheden vanzelf tot afname van de criminaliteit zou leiden. Is er een per-
soonlijke identificatie met het kwaad waarvan de oorzaak eerder in het individuele verleden
moet worden gezocht dan in het sociale heden? Is de mens van nature goed of slecht? Is God
misschien dood, maar zijn tegenhanger de duivel niet? Hoe wordt daar vanuit humanistische
kring naar gekeken?
Rob Tielman probeert deze vragen te benaderen vanuit het onderwijs. Hij pleit voor een

grotere aandacht voor zingevingsvragen in het onderwijs: 'De wal keert het schip: vroeger
of later zal het inzicht doordringen dat het kwaad niet doelmatig valt te bestrijden zonder
zin- en vormgeving van het leven erbij te betrekken'.
Ilja Maso laat zien hoe het kwaad in het wetenschapsbedrijf is doorgedrongen. Funda-

mentalistische aanhangers van bepaalde wetenschappelijke theorieën blijken critici bij
voortduring de mond te snoeren. In veel gevallen is er nauwelijks sprake van een debat: kri-
tische onderzoekers wordt simpelweg de mogelijkheid van publicatie ontnomen.
Het kwaad in de literatuur wordt door Roelie Koning besproken aan de hand van Mu-

lisch' roman Het stenen brnidsbed.

Een verwante kwestie betreft de vraag hoe met het kwaad moet worden omgegaan. In dit
kader heeft Raoul Wirtz een artikel over tolerantie geschreven, dat uitstekend past in het
internationale jaar van de tolerantie dat de Verenigde Naties in 1995 hebben ingesteld. Wirtz
ziet tolerantie niet als een eigenschap van mensen, maar als een activiteit. Dit betekent dat
je niet tolerant kunt ifjn, maar dat je tolerantie alleen maar kunt doen.
Harry Kunneman schreef een prikkelend essay over de toekomst van het Humanistisch

Verbond. Hij constateert in de projecten van het Landelijk Bureau een verschuiving van ex-
pliciet naar impliciet humanisme, een verschuiving die ten volle zijn steun krijgt. Het Huma-
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nistisch Verbond kan volgens hem niet langer een organisatie zijn die 'een centralistisch be-
heer voert over klaar liggende standpunten', maar dient maatschappelijke en culturele leer-
processen te stimuleren. Feitelijk komt Kunneman daarmee op hetzelfde punt uit als Wirtz:
humanistische waarden hoeven niet expliciet te worden uitgedragen, maar kunnen juist ge-
stalte krijgen in de manier waarop men anderen benadert.

Tot slot van dit nummer nog een aantal boekbesprekingen en een debat tussen Govert
den Hartogh en Hans Achterhuis. Beide voormalige Socrateshoogleraren blijken er ten aan-
zien van professionele hulp bij zelfdoding radicaal verschillende standpunten op na te hou-
den. Hans Achterhuis waarschuwt voor een te groot vertrouwen in de utopie van 'de maak-
bare dood', terwijl Govert den Hartogh zich voor kan stellen dat ook buiten de stervensfase
het leven voor mensen langdurig en uitzichtloos alleen nog maar van negatieve waarde is.
Hij vindt het 'harteloos' wanneer men hier geen oog voor heeft.

Albert Nieuwland en Rob Tielman

Bundel over consumptiemotieven verschenen

Bij uitgeverij Kaki Agora is onlangs verschenen Verslavend lekker en nooit genoeg, een boek
over consumptiemotieven in deze tijd. Deze bundel is het resultaat van het gelijknamige
symposium, dat in november vorig jaar georganiseerd werd door het Humanistisch Ver-
bond.

Aan de bundel werkten de volgende auteurs mee: Henk Tieleman, hoogleraar sociale
wetenschappen; C~arles Vlek, bijzonder hoogleraar psychologie; Theo Beckers, hoogle-
raar vrijetijdswetenschappen; Maria Buitenkamp, medewerkster Milieudefensie; Wil
Gro~nen, onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau; Nico Nelissen, h~ogleraar
bestuurskunde; en Lucas Reijnders, hoogleraar milieukunde. De auteurs bespreken vanuit
verschillende disciplines de achtergronden van het consumentengedrag en de mogelijkhe-
den om dit gedrag te veranderen. Er wordt onder andere ingegaan op verschillende con-
surriptietheorieën, de samenhang met ons economisch systeem en onze omgang met de
tijd, de strategie van de milieubeweging, de tegenstelling tussen individuele en collectieve
belangen en het chaotische beleid van de overheid op het gebied van consumptie. De bun-
del (150 pagina's) kan voor f 25,- (winkelwaarde f 29,90) besteld worden bij Ariane de
Brauw, Humanistisch 'Verbond, Postbus 114, 3500 AC Utrecht. Tel. 030-392131.
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'Geneigd tot alle kwaad'
Een humanistische visie op het onderwijzen in goed en kwaad

Rob Tie/man

'De mens is geneigd tot alle kwaad', als we de Heidelbergse catechismus
moeten geloven. 1 Gaan humanisten er vanuit dat de mens van nature goed is?
En wat voor gevolgen hebben deze tegengestelde mensbeelden voor het
onderwijs?

In de geschiedenis van het humanistische denken heeft het bestrijden van de godsdienst een
belangrijke maar niet beslissende rol gespeeld.2 Beslissend is niet de vraag of hogere mach-
ten bestaan, maar of men anderen hun zelfbeschikkingsrecht wil ontnemen. Humanisten
gaan uit van het beginsel dat mensen vrij en verantwoordelijk zijn om er naar te streven zelf
zin en vorm te geven aan het leven. Dit recht op zelfbeschikking laat zich moeilijk rijmen
met de theocratische stelling dat de mens geneigd zou zijn tot alle kwaad en God of goden
de bron van al het goede.

In de groei naar volwassenheid wordt de afhankelijkheid van het kind vaak gevolgd door
de tegenafhankelijkheid van de puber. Wie de ouderlijke macht wil bestrijden door steeds
het tegenovergestelde te doen van wat van je verwacht wordt, bewijst daarmee paradoxaal
genoeg alleen maar zijn voortgezette afhankelijkheid. Zo zou men het bestrijden van de
godsdienst door tegengestelde opvattingen uit te dragen eerder als een voortzetting van de
theocratie in seculiere vorm moeten zien dan als een werkelijk loskomen ervan.

Tegen deze achtergrond gezien, is het heel begrijpelijk dat de godsdienstige opvatting dat
de mens door de vermeende zondeval van nature slecht zou zijn, door de voorlopers van het
huidige humanisme vaak werd weersproken door te stellen dat de mens van nature goed zou
zijn. In feite werd theocratie dan vervangen door biocratie: de opvatting dat wetenschappe-
lijk onderzoek der natuur de grondslag voor een zedelijk juiste wereldorde zou opleveren.3

Het geloof in de vooruitgang van wetenschap en maatschappij is inmiddels ook in huma-
nistische kring aanzienlijk afgenomen, zeker als we het over Nederland hebben.4 De opvat-
ting dat 'goed en kwaad gebaseerd (moeten) zijn op Gods wetten' wordt nog maar gedeeld
door 26% van de Nederlandse bevolking (2% van de buitenkerkelijken en 83% van de gere-
formeerden).5 De opvatting dat de mens van nature goed zou zijn, is helaas nog niet op ver-
gelijkbare wijze onderzocht. Wel weten we hoe Nederlanders denken over het uitgangspunt
dat de mens zelf zin aan het leven moet geven (79% van de bevolking, 82% van de buiten-
kerkelijken en 53% van de gereformeerden).6

Goed noch slecht
Het beginsel van menselijke zelfbeschikking impliceert dat God noch natuur tot bron van
goed of kwaad wordt gezien, maar de mens zelf. Het gaat dan niet meer om een buiten de
mens gezocht argument, maar om iets waar mensen individueel en gezamenlijk toe in staat
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zijn. In de taal van de beginselverklaring van het Humanistisch Verbond: 'het menselijk ver-
mogen tot onderscheidend oordelen, waarvoor niets of niemand buiten hem verantwoorde-
lijk kan worden gesteld'.7

De mens is van nature goed noch slecht, maar heeft de mogelijkheid om zich in beide
richtingen te ontwikkelen. Het paste in het vooruitgangsgeloof dat het onderwijzen in de
wetenschap voldoende werd geacht voor een zedelijk goede ontwikkeling der jeugd. Het is
een blijk van veranderend inzicht dat humanisten de laatste tientallen jaren in een aantallan-
den meer betekenis zijn gaan hechten aan de levensbeschouwelijke vorming der toekomsti-
ge generaties.8

Een dergelijke ontwikkeling ziet men ook in het openbaar onderwijs. Stond dat vroeger
vooral in het (neutralistische) teken van het buiten de deur houden van elke godsdienst, nu
wordt steeds meer aandacht besteed aan het binnenhalen van de levensbeschouwelijke plu-
riformiteit en het daarmee samenhangend vermogen om op vrije en verantwoorde wijze
keuzes te maken in levensvragen.

Een duidelijk voorbeeld hiervan zijn de ontwikkelingen rond de ethische vorming in het
onderwijs. Hoewel het Nederlandse onderwijsstelsel grondwettelijk gebaseerd is op levens-
beschouwelijke pluriformiteit, komt in de schoolpraktijk van die ethische scholing vrijwel
niets terecht. Het meest duidelijk blijkt dit uit het feit dat vakken als godsdienstige en levens-
beschouwelijke vorming wettelijk geen deel uitmaken van de vereiste basisvorming in de
eerste jaren van het voortgezet onderwijs.

Het openbaar onderwijs is lange tijd (ook door het confessioneel onderwijs) in de rol ge-
drukt van neutraliteit. De katholieke kerk heeft tot voor kort zelfs verboden dat in openbare
scholen katholiek godsdienstonderwijs gegeven zou worden, omdat dit de 'marktpositie'
van de katholieke scholen zou schaden! De grondwettelijk gevraagde eerbiediging van ie-
ders godsdienst of levensovertuiging hield in de praktijk in dat er over ethische kwesties in
het openbaar onderwijs op grote schaal gezwegen werd. Gelukkig is vanuit het openbaar
onderwijs een tegenbeweging op gang gekomen die de nadruk legt op het pluriforme karak-
ter van het openbaar onderwijs. Daardoor kunnen via vakken als godsdienstige en levensbe-
schouwelijke vorming leerlingen zodanig begeleid worden dat zij beter in staat zijn om te
gaan met de vragen van goed en kwaad.

Deze vakken vallen echter buiten de landelijke bekostiging van het openbaar onderwijs
en worden daarom op de meeste openbare scholen nog niet gegeven. In het confessionele
onderwijs moeten dergelijke vakken wel bekostigd worden, maar dat betekent in de praktijk
lang niet altijd dat dit onderwijs ook werkelijk gegeven wordt. Vaak bevinden confessionele
scholen zich in een moeilijke positie wat de leerlingenaantallen betreft, en wordt het gods-
dienstig onderwijs op de achtergrond gedrongen om leerlingen met een andere levensbe-
schouwelijke achtergrond niet af te schrikken. Het gevolg is dat wij een onderwijsstelsel heb-
ben dat in naam de godsdienst en levensbeschouwing centraal stelt, maar in werkelijkheid
het tegenovergestelde doet. Hierdoor faalt de overheid in haar voorwaarden scheppende rol
bij de ethische vorming van toekomstige generaties.

Men zou de stelling kunnen verdedigen dat voor veel christenen de bestrijding van het
kwaad kennelijk minder belangrijk is als het vullen van de klaslokalen waar men het eigen
brood op de plank mee verdient. Zolang de Raad van Kerken zich niet onomwonden heeft
uitgesproken voor een gelijke behandeling van het godsdienstig en levensbeschouwelijk
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vormingsonderwijs in de openbare en in de confessionele scholen, wekt deze op zijn best
de indruk dat het sparen van de katholieke kool en de gereformeerde geit kennelijk belangrij-
ker is dan een ethische vorming van alle jongeren.

Pluriform onderwijs
In humanistische kring is lang nagedacht over de vraag of dit ertoe zou moeten leiden dat de
humanisten mee zouden moeten doen aan de onderwijsverzuiling door humanistische
scholen op te richten. Uiteindelijk is ervoor gekozen om dit niet te doen.9 Uitgaan van het
zelfbeschikkingsrecht betekent immers dat kinderen niet als het bezit van hun ouders wor-
den gezien. Daarom zou het principieel onjuist zijn om kinderen eenzijdig vanuit één be-
paalde godsdienst of levensovertuiging op te voeden. Kinderen moeten in opvoeding en
onderwijs zodanig begeleid worden dat zij in toenemende mate in staat zijn om op verant-
woorde wijze zelf zin en vorm te geven aan hun leven. Dat kan beter in een pluriforme dan
in een uniforme omgeving.IO

Bovendien is het levensbeschouwelijk pluriform onderwijs ook beter in staat om jonge-
ren voor te bereiden op een in toenemende mate pluriforme samenleving. Het is eigenlijk
verbazingwekkend om te zien dat een samenleving die zoveel zorg besteedt aan de kwaliteit
van haar onderwijs er kennelijk geen waarde aan hecht dat diezelfde kwaliteit ook van toe-
passing zou moeten zijn op het leren omgaan met fundamentele levensvragen en met men-
sen die daarop verschillende antwoorden geven.

Terwijl het maatschappelijke verwachtingen niveau steeds meer stijgt, geven wij steeds
minder kansen en leren wij steeds minder vaardigheden om daar op een menswaardige ma-
nier mee om te gaan. Het is alsof het theocratisch denken van vroeger wordt vervangen door
een technocratisch denken in de toekomst. Het democratisch denken dreigt daardoor verlo-
ren te gaan. Eerst leren we de kinderen niet hoe zij op ethisch verantwoorde wijze met het
leven zouden kunnen omgaan, en als het dan vervolgens fout gaat wordt dat niet gezien als
een reden om iets aan het onderwijs te doen, maar om er nog meer van uit te gaan dat mensen
'kennelijk' niet in staat zouden zijn om in vrijheid te leven en dat zij 'geneigd tot alle kwaad'
zouden zijn.

In landen als de Verenigde Staten is er een groeiende neiging om het kwaad tot uitgangs-
punt van alle beleid te maken (zie bijvoorbeeld de 'War on Drugs'). Wat is een humanistisch
antwoord hierop? In ieder geval niet door alle kwaad af te doen als het lezen van het verkeer-
de ochtendblad of door anderszins de ogen te sluiten voor de gestegen onvrede over het
misbruik van ongebreidelde vrijheid. Het individuele zelfbeschikkingsrecht vindt immers
daar zijn beperking waar het zelfbeschikkingsrecht van anderen in gevaar komt.

In humanistische kring ligt daarom de nadruk op het bevorderen dat mensen zoveel mo-
gelijk zelfhun bestaan kunnen vormgeven. Dat betekent niet dat de samenleving passief zou
moeten toekijken. Het vraagt om een actieve voorwaardenscheppende rol van de overheid
in het algemeen en van het onderwijs in het bijzonder. En het betekent ook dat er moet wor-
den ingegrepen als het zelfbeschikkingsrecht van anderen wordt aangetast.

Wat de voorwaardenscheppende rol betreft, heerst er in humanistische kring al geruime
tijd onvrede over de opstelling van de overheid. Aan de ene kant werd door met name
christelijke ministers van justitie, zoals Van Agt en Hirsch Ballin, steen en been geklaagd
over de toenemende criminaliteit, maar aan de andere kant hebben diezelfde regeringen er-

86 Rekenschap juni 1995



aan meegewerkt om zodanige omstandigheden te scheppen dat die criminaliteit werd bevor-
derd.

De voorwaardenscheppende rol van de overheid impliceert het recht van de staat om in
te grijpen als de zelfbeschikking van mensen wordt aangetast. Velen denken dat verdraag-
zaamheid lijdzaamheid betekent. Vanuit humanistisch oogpunt betekent verdraagzaamheid
echter geen lijdzaamheid, maar integendeel het respecteren van zelfbeschikking. Er mag van
humanisten verwacht worden dat zij zich actief inzetten voor het verdedigen van zelfbe-
schikking waar die aangetast dreigt te worden.

Geen lijdzaamheid
Het is de lijdzaamheid die de verdraagzaamheid om zeep helpt. Wie werkloos toeziet hoe de
onverdraagzamen naar de macht grijpen, is medeverantwoordelijk voor die ontstane onver-
draagzaamheid. Het uitoefenen van macht om geweld en criminaliteit tegen te gaan, staat
niet op gespannen voet met het uitgangspunt van zelfbeschikking. Het is wel belangrijk hoe
die macht wordt uitgeoefend. Opvoeden in vrijheid is dus geen machteloos toezien hoe kin-
deren elkaar pesten maar een nadrukkelijk optreden om dit pesten te voorkomen. I I Onder-
wijzen in vrijheid betekent dus geen zich neerleggen bij het onvermogen van veel jongeren
om zelf zin aan het bestaan te geven, maar een actief zoeken naar begeleidingsvormen om
daar verandering in aan te brengen.12 De angst om kinderen iets op te leggen mag nooit gro-
ter worden dan de zorg om een menswaardig bestaan mogelijk te maken.

Als overheid en onderwijs zeggen de criminaliteit te willen bestrijden, maken zij zich on-
geloofwaardig als zij de ethische vorming verwaarlozen en zichzelf niet houden aan de ethi-
sche regels waaraan zij anderen toetsen. Zo moeten bijvoorbeeld de kansarmen niet harder
worden aangepakt dan de kansrijken. Anders gezegd: de kleine criminaliteit van de zwakke-
ren in de samenleving mag niet de aandacht afleiden van de grote criminaliteit van de witte
boorden. Een inbraak in eigen auto valt meer op als criminaliteit dan het milieu vervuilen
met diezelfde auto. Het kwaad dat anderen je aandoen, valt meer op dan het kwaad dat wij
(vaak onbewust) voor anderen veroorzaken.

Er wordt nog altijd te weinig aandacht besteed aan het probleem van de dader- en de
slachtofferbegeleiding. Als de staat de rechtsprekende en straffende rol terecht onttrekt aan
de sfeer van de persoonlijke wraak is er niettemin het gevaar dat dader en slachtoffer voor
elkaar geheel onpersoonlijk worden. Het is ethisch en psychologisch gezien van groot be-
lang dat de dader doordrongen wordt van hetgeen het slachtoffer is aangedaan. Dat dient
echter op zodanige wijze te geschieden dat de dader serieus genomen wordt. Wel lik op stuk,
maar geen oog om oog, tand om tand.

Rechtspraak en strafoplegging dienen vanuit humanistisch oogpunt zodanig te geschie-
den dat daders zich bewust worden van hetgeen derden is aangedaan, en zij tegelijkertijd in
staat worden gesteld om zelf te voorkomen dat iets dergelijks zich herhaalt. Zoals wij uit de
ervaring van de humanistische geestelijke verzorging in de gevangenissen weten, heeft cri-
minaliteit vaak te maken met het ontbreken van vaardigheden om op ethisch verantwoorde
wijze om te gaan met de persoonlijke levensambities enerzijds en de maatschappelijke mo-
gelijkheden en verwachtingen anderzijds.

Ook hier bevinden wij ons weer in het spanningsveld tussen theocratie en technocratie.
Enerzijds is er de opvatting dat schuldigen ('het kwaad') bestraft moeten worden vanuit een
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hogere waarde dan het leven zelf ('het goede'). Anderzijds is er de wetenschappelijk klinken-
de theorie dat straffen tot gedragsverandering zou leiden. In een humanistische benadering
is het straffen geen wraak uit naam der hogere machten, noch een herconditioneren van
mensen die zich afwijkend gedragen, maar het zodanig begeleiden van mensen dat zij zicht
krijgen op de zin van hun bestaan en op hun mogelijkheden daaraan vorm te geven. Opvoe-
ding en onderwijs spelen een belangrijke rol om dit vermogen te ontwikkelen.

Uit humanistisch oogpunt is het menselijk bestaan zinvol noch zinloos, maar zijn wij in
staat om er zin aan te geven. Mensen zijn van nature goed noch slecht, maar kunnen zich in
goede of kwade richting ontwikkelen. Het kwaad plaatst ons voor de vraag naar de zin van
het bestaan. Wie de veroorzakers van het kwaad stigmatiseert, dringt de zingevingsvraag uit
ons bestaan weg. Wie het kwaad negeert, maakt daardoor het bestaan zinloos. Wie kwaad
doet, daagt de samenleving uit om duidelijk te maken of en hoe het bestaan zinvol gemaakt
kan worden. Die uitdaging moeten wij niet ontlopen door lijdzaam toe te zien of door om
zwaardere straffen te roepen. Die uitdaging zullen wij moeten beantwoorden door op een
meer verantwoorde wijze met het opvoeden tot vrijheid in onderwijs en strafrechtspleging
om te gaan.

Zingevingsvragen
Dat betekent dat wij meer aandacht aan zingevingsvragen zullen moeten geven en dat men-
sen beter in staat zullen moeten zijn om hiermee om te gaan. Wie de discussie over de basis-
vorming in het voortgezet onderwijs heeft gevolgd, zal daar niet optimistisch van worden.
Maar men hoeft geen optimist te zijn om realist te zijn. De wal keert het schip: vroeger of
later zal het inzicht doordringen dat het kwaad niet doelmatig te bestrijden valt zonder de
zin- en vormgeving van het leven erbij te betrekken.

De taak van het onderwijs bij het bestrijden van het kwaad is noch het theocratisch mora-
liseren van tot slechtheid geneigde zondaren, noch het schijnbaar tolerante 'laisser faire' in
het vooruitgangsgeloof dat kennisoverdracht vanzelf tot inzicht in goed en kwaad leidt. Het
leren omgaan met vragen rond goed en kwaad maakt onlosmakelijk deel uit van het leren om
zin te geven aan het bestaan. Een goed voorbeeld daarvan vormt het leren omgaan met ge-
weld.

Enerzijds zijn er de theocratische posities die vaak onder het roepen van 'vrede' gewelds-
handelingen rechtvaardigen die uit naam van het hogere worden verricht om het kwaad te
bestrijden. Anderzijds zijn er biocratische opvattingen die te herleiden zijn tot het darwinis-
tische beginsel 'struggle for life and survival of the fittest' onder de aanname dat daardoor
het van nature goede in de mens boven zou komen. De humanistische benadering van ge-
weld gaat uit van zelfbeschikking en het recht om dit desnoods met geweld te verdedigen als
daardoor groter geweld voorkomen kan worden. 13 In de schoolpraktijk betekent dit dat pes-
ten verbieden of toelaten niet de juiste weg is om kinderen te leren omgaan met goed en
kwaad.

Het vooronderstellen van kinderlijke slechtheid of onschuldigheid leidt in beide gevallen
tot het onvermogen van opgroeiende volwassenen om zelf het eigen leven zo vorm te geven
dat anderen er niet door geschaad worden. I<.inderen kunnen zeer wreed zijn en de gevolgen
zullen daarvan op latere leeftijd niet onopgemerkt blijven, zowel wat de daders als de slacht-
offers betreft. Daarom is het noodzakelijk dat kinderen serieus genomen worden in hun mo-
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gelijkheden zich ten goede of ten kwade te ontwikkelen. Een veel gebruikte werkvorm in
humanistisch vormingsonderwijs is het rollenspel waardoor het vermogen ontwikkeld
wordt om zich in de positie van een ander te verplaatsen. Daardoor kan iedereen, ook de
sterkere, het welbegrepen eigenbelang onderkennen om onze maatschappij zo in te richten
dat niemand door de rest in de steek gelaten wordt.

Met name de groei van het aantal scholen die uitsluitend bestaan uit kinderen uit etnische
minderheden en uit kansarme groepen, bevordert het ontstaan van een tweedeling in de sa-
menleving waarin er geen sprake meer is van gelijkwaardige kansen. Hierdoor gaat een ge-
voel van ondergane onrechtvaardigheid overheersen waardoor een rechtvaardiging van cri-
mineel handelen kan ontstaan: 'als ik gepakt wordt door de maatschappij, heb ik het recht
om die maatschappij terug te pakken'. Zo wordt het bestaan van het kwaad een reden om het
kwaad in stand te houden in plaats van het te bestrijden. Doordat bovendien de kansrijken
en de kansarmen niet of slecht hebben geleerd om met elkaar te communiceren, ontstaat een
klimaat waarin geweld goed kan gedijen.

Het goede is uiteindelijk niet een afspiegeling van een hogere macht of een natuurwet,
maar het gevolg van doelgericht menselijk handelen in het belang van een menswaardig be-
staan voor iedereen. Dit handelen moet niet worden opgedrongen of als vanzelfsprekend
voorondersteld worden: het kan geleerd worden door in opvoeding en onderwijs kinderen
zo te begeleiden dat zij het zichzelf eigen kunnen maken. Noch het dreigen met duivels of
het overlaten aan de natuur, maar alleen menswaardig handelen kan het goede tot stand
brengen.
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Het kwaad in de wetenschap
1/jaMaso

In 1992 werd het boek The Facts ofLife: Shattering the 1V[ythsofDanvinismvan de Engelse weten-
schapsjournalist Richard Milton voor het eerst gepubliceerd. Milton, die meer dan tien jaar
aan dit boek had gewerkt, verwachtte niet dat zijn boek door de gevestigde orde van biolo-
genmet gejuich ontvangen zou worden aangezien het boek op een goed gedocumenteerde
wijze de belangrijkste pijlers waarop het neo-darwinisme berust onderuithaalt en dat is nooit
leuk voor degenen die daar hun hele professionele ziel en zaligheid aan verkocht hebben.
Wat hij wèl verwachtte was een rationele discussie over zijn argumentatie, over de kwaliteit
van de gepresenteerde feiten, over de gebruikte literatuur en ga zo maar door. Hij had im-
mers toch met wetenschappers te maken!

Tot zijn ontzetting moest hij echter constateren dat er van een wetenschappelijke kritiek
geen sprake was. Richard Dawkins, een bekend zoöloog aan de universiteit van Oxford, be-
steedde bijvoorbeeld tweederde van zijn bespreking in de New Statesman aan een aanval op
de uitgever die zo onverantwoordelijk was geweest een dergelijk boek te accepteren, en de
rest om het boek en zijn schrijver uit te schelden. Zo zou het boek belachelijk, idioot en
onzinnig zijn en Milton een onschuldige mafkees die psychiatrische hulp nodig had. Een
ander voorbeeld was een hoofdartikel in het prestigieuze wetenschappelijk tijdschrift Nature
waarin redacteur John Maddox (die zich al eens eerder had afgevraagd ofRupert Sheldrake's
A New Science of Life voor boekverbranding in aanmerking kwam) beweerde dat Milton we-
tenschap een mythe, evolutie onzin en natuurlijke selectie een pak leugens zou vinden. Ie-
dereen die Miltons boek leest, zal echter al gauw merken dat geen van deze 'beschuldigin-
gen' enige grond heeft.

Op grond van dit alles vraagt Milton zich terecht af wie je moet zijn om iets te mogen
zeggen over wetenschappelijk onderzoek (in aanmerking nemende dat daar grote sommen
geld van de belastingbetaler aan gespendeerd worden), wie bepaalt wie je moet zijn om dat
te kunnen doen, en hoe afwijkende meningen in de wetenschap ooit gehoord kunnen wor-
den. De laatste vraag krijgt extra gewicht, doordat :N1iltonna het verschijnen van The Facts of
Life brieven van biologen en medici kreeg waarin stond hoe de briefschrijvers tevergeefs ge-
probeerd hadden ontdekkingen die in strijd waren met de neo-darwinistische theorie in we-
tenschappelijke tijdschriften geplaatst te krijgen.!

Op zich behoeft dit allemaal niet zo veel te betekenen: een paar onwetenschappelijke en
ongefundeerde besprekingen van een boek dat niet eens door een echte wetenschapper is
geschreven en een paar brieven van wetenschappers waarbij het maar de vraag is wat de kwa-
liteit van hun zogenaamde 'ontdekkingen' is. Een incident, misschien een betreurenswaar-
dig incident, maar niet iets wat een belangrijke plaats in de wetenschappelijke praktijk in-
neemt.

Helaas is de werkelijkheid anders. Wat Milton heeft meegemaakt is geen incident, maar
exemplarisch voor een groot aantal gevallen waarbij fundamentalistische aanhangers van
een wetenschappelijk gevestigde, fundamentele theorie of overtuiging geprobeerd hebben
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'ketterse bevindingen', bevindingen die op cruciale punten in strijd zijn met die theorie of
overtuiging, onschadelijk te maken.

Op het spoor gezet door zijn ervaringen met The Facts of Lift, heeft Milton tussen 1992 en
1994 een groot aantal van dit soort gevallen verzameld en gepubliceerd in een boek met de
veelzeggende titel Forbidden Science: Suppressed Research That Could Change Our Lives. Eén van de
vele gevallen die hij beschrijft, is de wijze waarop de gevestigde wetenschappers en weten-
schappelijke (onderzoeks)instituten met de ontdekking van de zogenaamde 'koude kernfu-
sie' omgingen. Een recent voorbeeld dat velen zich nog zullen herinneren.

Op een persconferentie in maart 1989 vertelden de scheikundigen Martin Fleischmann
van de Universiteit van Southampton en Stanley Pons van de Universiteit van Utah dat ze
een elektrische stroom gevoerd hadden door een paar elektroden, één van platina en één van
palladium, die in zwaar water geplaatst waren waarin wat lithiumzouten waren opgelost. Het
resultaat was dat er vier tot tien maal meer warmte-energie geproduceerd zou zijn dan er via
de elektrische energie was ingestopt. Een uitkomst die ze zagen als het gevolg van het feit dat
waterstofatomen in de oplossing een verbinding met elkaar waren aangegaan. Het bijzonde-
re was dat die verbinding tot stand gekomen zou zijn bij kamertemperatuur (vandaar 'koude
kernfusie'), terwijl iedereen tot nu toe had aangenomen dat een dergelijke verbinding alleen
bij extreem hoge temperaturen kon plaatsvinden ('hete kernfusie').

Hoewel details van de proefopstelling ontbraken, werden de resultaten van het FOeisch-
mann)-P(ons)-experiment niet lang na de persconferentie door achtereenvolgens de Texas
A &M University, de Brigham Young University en door Robert Huggins van de Standford
University bevestigd. Een maand na de persconferentie waren in alle delen van de wereld
organisaties bezig te proberen het experiment te herhalen, wat een redelijk aantal ook inder-
daad gelukte.

Aangemoedigd door hun succes vroegen Fleischmann en Pons aan een comité van de
Amerikaanse overheid het in de wereld van de kernfusie bescheiden bedrag van 25 miljoen
dollar om een centrum voor onderzoek naar koude kernfusie op te kunnen richten. Vanaf
dat moment ging het fout. Sommige onderzoekers die eerst duidelijk hadden gemaakt dat ze
het F-p-experiment met succes gerepliceerd hadden, vertelden nu dat ze zich vergist hadden;
hun apparatuur ofhun metingen zouden niet gedeugd hebben. Het Harwell onderzoeksla-
boratorium verklaarde dat verschillende pogingen om de resultaten van Fleischmann en
Pons te herhalen mislukt waren. Op de jaarlijkse bijeenkomst van de American Physical So-
ciety werd Fleischmann en Pons verweten dat ze incompetent waren en mogelijk aan waan-
ideeën leden. Twee van de meest prestigieuze instituten die elk vele miljoenen dollars van
de overheid krijgen voor hun onderzoek naar hete kernfusie, het California Institute of
Technology en het Plasma Fusion Center van het Massachusetts Institute of Technology
presenteerden onderzoeksresultaten die duidelijk maakten dat ze de resultaten van het F-P-
experiment, ondanks herhaalde pogingen, niet hadden kunnen herhalen. Dr. RonaId Parker,
directeur van het laatstgenoemde instituut, beschuldigde de beide onderzoekers bovendien
van fraude en wetenschappelijk gerotzooi. Tenslotte was zowel de wetenschappelijke als
niet-wetenschappelijke pers er als de kippen bij om de mogelijkheid van koude kernfusie te
ridiculiseren en haar ontdekkers te vernederen. Met name Nature (wéér Nature) en de Dai/y
Te/egraph legden het er wat dit betreft dik bovenop.

Niet lang na deze golf van negatieve reacties bleek echter dat niet Fleischmann en Pons,
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maar het Plasma Fusion Center onder leiding van Dr. Ronaid Park er met het p-p-experiment
gefraudeerd en gerotzooid had met als expliciet doel de koude kernfusie de nek om te draai-
en, opdat hun eigen subsidie niet in gevaar zou komen. Hoewel het Plasma Fusion Center
onder druk van leden van de eigen staf en van artikelen in wetenschappelijke tijdschriften
zijn oorspronkelijke bevindingen aanpaste, was het kwaad toen al geschied. De koude kern-
fusie werd door comités van de overheid niet serieus genomen en de subsidie-aanvraag van
Fleischmann en Pons werd afgewezen. De populaire pers had toen de koude kernfusie al
definitief naar het rijk der fabelen verwezen.
Gelukkig heeft dit het onderzoek naar koude kernfusie niet kunnen tegenhouden. Thans

is koude kernfusie in tien landen door in totaal 92 onderzoeksinstituten, universiteiten en
commerciële organisaties experimenteel gereproduceerd en gemeten. Het krijgen van subsi-
die is dan ook geen probleem meer en de verwachting is dat koude kernfusie op zeer korte
termijn op grote schaal zal worden toegepast.2

De reacties op Miltons eerste boek, de wijze waarop geprobeerd is de ontdekking van
Fleischmann en Pons de grond in te boren en al die andere fundamentalistische praktijken
om ketterse ideeën en bevindingen op een oneigenlijke wijze onschadelijk te maken, zijn
voorbeelden van de werking van Het Kwaad in de wetenschap.
Het Kwaad. Is dat niet een heel groot woord voor iets wat natuurlijk wel fout is, maar

uiteindelijk toch weinig negatieve gevolgen heeft? Het koude kernfusieproject is er toch niet
door gestopt en zelfs als dat wel gebeurd zou zijn dan zou deze of gene het later toch wel
weer opgepakt hebben. En voor andere ketterse ideeën en bevindingen zal waarschijnlijk
hetzelfde opgaan.
Afgezien van de ethische vraag ofhet kwaad van een daad kan worden afgemeten aan de

gevolgen daarvan (wat ik betwijfel), zijn de gevolgen veel verstrekkender dan deze vragen
suggereren. Dat komt in de eerste plaats doordat het hier gaat om theorieën en inzichten die,
zoals gezegd, niet alleen in hoge mate het gezicht van (belangrijke delen van) de wetenschap
bepalen maar, meestal via de populaire pers, ook het wereldbeeld of de levensbeschouwing
van ons allemaal.
Hoewel het wel of niet aanvaarden van de mogelijkheid van koude kernfusie voorname-

lij~ de wetenschap zal beïnvloeden, gaat het wel of niet geloof kunnen hechten aan de (neo)
darwinistische theorie ons allemaal aan. Die theorie zegt namelijk onder meer iets over de
vraag of wij volstrekt toevallig ontstaan zijn of dat er iets anders aan de hand is. Het op een
oneigenlijke wijze onschadelijk maken van fundamentele kritiek op het (neo-)darwinisme,
berooft ons van de mogelijkheid de antwoorden op onze bestaansvragen hier en nu op-
nieuw te overwegen.

In de tweede plaats is het maar de vraag of, en zo ja wanneer, ondergeschoffelde ideeën
en bevindingen ooit serieus genomen worden vooral als ze, anders dan bij koude kernfusie,
geen direct maatschappelijk nut lijken te hebben. De geschiedenis van de fundamentele kri-
tiek op het darwinisme is er een goed voorbeeld van dat er alle reden is om dit te betwijfelen.
De eerste grote aanval op het darwinisme kwam in 1867, acht jaar na Darwins publikatie

van The Origin of Species. FleemingJenkin demonstreerde met behulp van een eenvoudige lo-
gische deductie dat nieuwe soorten nooit konden ontstaan op grond van de toevalsverschil-
len die de erfelijkheidstheorie van die tijd veronderstelde. De enige die deze kritiek werkelijk
serieus nam, was Darwin zelf. Hij ging daarbij zelfs zo ver dat hij in de zesde uitgave van zijn
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The Origin of Species het lamarckisme3 weer in ere herstelde. De darwinisten negeerden echter
deze 'terugval' van hun meester.

In zekere zin was dat terecht, omdat in 1900 Mendels erfelijkheidsleer ontdekt werd met
behulp waarvan J enkins kritiek geneutraliseerd kon worden.4 Met behulp van deze leer werd
onder de bezielende leiding van William Bateson het neo-darwinisme geformuleerd en de
laatste lamarckist, Pa uI Kammerer, met behulp van fundamentalistische praktijken geëlimi-
neerd. Beschuldigd van fraude pleegde hij in 1926 zelfmoord.5

Niet lang daarvoor echter, in 1924, had Bateson zijn zoon Gregory verteld dat het een
vergissing was geweest om zijn leven aan het mendelisme te wijden, aangezien het zowel
geen licht op de differentiatie van de soort kon werpen als op de evolutie in zijn totaliteit.
Eerder had hij in zijn boek ProbIetJIS ofGenetics (1913) al van zijn diepgaande twijfel over de
geschiktheid van het mendelisme voor het darwinisme blijk gegeven, twijfel die in 1923 in
een wetenschappelijk tijdschrift ook geuit werd door de Deense pionier van het neo-darwi-
nisme Wilhelm Johannsen bij wie ook de toevallige mutatie het moest ontgelden. Ook deze
kritische geluiden van hun eigen voormannen, waarmee toch de hoekstenen van het neo-
darwinisme onderuit werden gehaald, werden door de neo-darwinisten genegeerd.6

En zo is het verder gegaan. Nieuwe ontdekkingen zoals die van de chemische structuur
van het DNA werden genegeerd voor zover ze niet in de neo-darwinistische kraam te pas kwa-
men, terwijl critici hetzelfde lot ondergingen of op een oneigenlijke wijze werden 'kaltge-
stellt'. Dit gebeurde en gebeurt nog steeds op een dergelijk afdoende wijze dat bijvoorbeeld
iemand als Milton bij het schrijven van zijn eerste boek kennelijk niet wist dat hem al een
beroemde wetenschapsjournalist was voorgegaan in zijn kritiek op het neo-darwinisme, na-
melijk de Hongaarse Engelsman Arthur Koestler. Zowel in The Ghost in the Machine (1967) als
in Janus (1978) (waar ik bovenstaande korte geschiedenis van de kritiek op het darwinisme
aan ontleend heb) had Koestler bestaande kritieken samengevat en er zijn eigen kritieken aan
toegevoegd. Uiteraard zonder resultaat. De gevestigde ordes van biologen en aanverwanten
zijn alleen maar des te hardnekkiger voortgegaan henzelf en het grote publiek van de eeuwige
waarheid van het neo-darwinisme te overtuigen. Niet alleen hun wereldbeeld en levensover-
tuiging, maar ook macht, status en het binnenhalen van subsidies staan immers op het spel!

Met dit alles wil ik niet beweren dat de neo-darwinisten bij de eerste de beste fundamente-
le kritiek hun theorie maar overboord hadden moeten zetten. In ieder geval is het begrijpe-
lijk een theorie te willen handhaven zolang er geen andere theorie voorhanden is die beter
bij de feiten past en een tenminste even grote voorspellingskracht heeft (beter een slechte
theorie dan geen theorie). Hierbij komt dat het volgens de vooraanstaande Hongaars/En-
gelse wetenschapsfilosoof Lakatos zelfs volstrekt aanvaardbaar is een zwaar bekritiseerde
theorie te handhaven zolang die theorie nieuwe feiten kan voorspellen of zich met behulp
van ad hoc-hypothesen staande kan houden zonder voortdurend achter de feiten aan te
moeten hollen.7

Dat neemt echter niet weg dat kritiek, zeker als ze de wortels van een theorie bedreigen,
serieus moet worden genomen. Bovendien - en dat zullen orthodoxe wetenschappers nog
moeilijker vinden - behoren nieuwe theorieën of inzichten, hoe onwaarschijnlijk ook vanuit
het oogpunt van de gevestigde theorie, de kans te krijgen zich zodanig te ontwikkelen dat ze
de concurrentie met de gevestigde theorie aankunnen (Feyerabend) en dus niet in de kiem ge-
smoord te worden.

Rekenschap juni 1995 93



Dat hier geen sprake van is maar dat, integendeel, de gevestigde orde van wetenschappers
er samen met de populaire pers, 'de waakhonden van de gevestigde wetenschap', er alles aan
doet om wat niet in hun kraam te pas komt te vernietigen, bewijst wel de wijze waarop ze (de
resultaten van) parapsychologisch onderzoek als onzin proberen af te doen.
Zo vonden de Engelse sociologen Harry Collins en Trevor Pinch, toen ze de wijze bestu-

deerden waarop parapsychologie in belangrijke wetenschappelijke tijdschriften was behan-
deld, pseudo-filosofische argumenten om de resultaten van parapsychologisch onderzoek
te verwerpen, omdat die in strijd zouden zijn met de algemeen geaccepteerde kennis. Daar-
naast vonden zij ongefundeerde beschuldigingen van fraude, pogingen om parapsychologie
in diskrediet te brengen door haar in verband te brengen met sekten en andere randver-
schijnselen, en emotionele afwijzingen van haar resultaten op grond van de vreselijke conse-
quenties die aanvaarding ervan zou hebben.8

Op grond van mijn eigen onderzoek kunnen aan deze fundamentalistische praktijken nog
worden toegevoegd: het zo min mogelijk kennis nemen van goed onderzoek dat tot 'onwen-
selijke' resultaten heeft geleid; het zoveel mogelijk negeren daarvan in wetenschappelijke
publikaties en binnen wetenschappelijke congressen; het ongefundeerd betwijfelen of de
wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd de toets der kritiek kan doorstaan.9

Het is niet moeilijk bladzijden lang door te gaan met het geven van voorbeelden van de
wijze waarop dogmatici in verschillende wetenschapsgebieden te werk zijn gegaan en dat
nog elke dag doen. Wat ik als 'Het Kwaad in de wetenschap' zie, zal echter inmiddels vol-
doende duidelijk zijn geworden: gebrek aan openheid voor wezenlijke kritiek veelal gepaard
gaande met een niets of niemand ontziende geloofsijver, niet zelden beïnvloed door de
angst geld, status en macht kwijt te raken. Dat is Het Kwaad.
Helaas vindt 'Het Kwaad in de wetenschap' zijn aanhangers niet alleen binnen maar ook

buiten de wetenschap. Ook, en in sommige gevallen zelfs in het bijzonder bij humanisten.
Vooral de Amerikaanse humanisten die zich verenigd hebben in het Committee Jor the Scientifie
!nvestigation of Claims of the Paranorma/ maken zich hieraan schuldig. Onder leiding van Paul
Kurtz, tot voor kort mede-voorzitter van de IHEU, houden ze zich vooral bezig met het 'de-
bunken' van alles wat riekt naar het paranormale ofhet religieuze, waarbij ze zich niet ont-
zien met data te knoeien of andere dubieuze praktijken te gebruiken om hun gelijk te krij-
gen.1O

Ook sommige Nederlandse humanisten vertonen soms niet de openheid die je zou mo-
gen verwachten. Uit de commentaren die ik de afgelopen jaren uit humanistische kringen
heb gehoord en gelezen over bijvoorbeeld paranormale verschijnselen en reïncarnatie, blijkt
niet alleen het fundamentele ongeloof in alles wat geen materialistische grondslag lijkt te
hebben, maar ook het gebrek aan enige kennis van de wetenschappelijke literatuur over deze
onderwerpen. Niet zelden zijn uitingen van onverdraagzaamheid (humanistische geloofsij-
ver?) hiervan het gevolg. I I

Hier tegenover zou ik de, geparafraseerde, oproep van Henk Manschot willen stellen dat
het 'De kracht en het eigene van het humanisme zal ... zijn dat het de humanisten in de loop
van de geschiedenis steeds radicaler tot een 'open' houding oproept waarin niets bij voor-
baat als 'vaststaand' wordt aangenomen.'12 In deze uitspraak heb ik 'de mens' vervangen
door 'de humanisten'. Het is niet zo gek om maar met onszelf te beginnen door ons niet
dogmatisch vast te leggen op bepaalde paradigma's, door meer alert te zijn op de rol van
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gevestigde belangen en door ons te verzetten tegen stemmingmakerij onder het mom van
wetenschap.
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De gesel der kilte
Over Mulisch' roman 'Het stenen bruidsbed' en het kwaad op aarde

Roelie Koning

In diverse gedaanten waart de christelijke personificatie van het kwaad, de duivel, rond in het
domein der Nederlandse letteren. We kennen Moenen, Moenen-met-het-ene-oog, die zijn
kans schoon zag toen het brave meisje Mariken vertwijfeld uitriep: 'God of die duvel, tes mi
alleleens.' Dat was ook wel dom natuurlijk, gemeten naar middeleeuwse maatstaven. Geluk-
kig liep het goed af. Wel leidde Mariken-Emmeken met haar duivel zeven lange jaren een
liederlijk leven. Maar toen zij uiteindelijk berouw kreeg, wist Maria Gods barmhartigheid te
laten gloriëren over diens rechtvaardigheid. En zo had de duivel toch nog het nakijken.

Hoe het gilde van kwaadaardige verleiders der mensheid kan zijn ontstaan, laat Vondel
zien in zijn drama over de val van Lucifer. Deze opperengel kende zijn plaats niet. Hij waag-
de het in opstand te komen tegen Gods bedoelingen met het dan nog paradijselijk menselijk
geslacht. Het gevecht tussen godsgetrouwe troepen en hemelse rebellen werd door de loya-
listen gewonnen. Vanuit zijn verbanningsoord heeft Lucifer God toch nog een hak weten
te zetten door met hulp van de arglistigste der dieren, de slang, Eva te verleiden tot onge-
hoorzaamheid jegens haar schepper. God heeft op een gegeven moment Jezus ingezet om
de mens op het wankele pad te begeleiden maar nog steeds liggen voor dat zwakke aardse
schepsel beide opties open: hemel of hel.

In onze eeuw gunde de schrijver Nescio beide bovennatuurlijke tegenspelers een rol in
zijn novelle over het zeer menselijke, dus zwakke Dichtertje. Gelukkig getrouwd is dat jong-
mens. Hij heeft een lief vrouwtje en een lief dochtertje. Maar zijn leefruimte wordt door de
duivel bekleed met veel te mooie vrouwen. God steekt geen hand uit om het Dichtertje te
redden. Die loopt in burgermansuitrusting bezadigd door het centrum van Amsterdam te
flaneren. Maar het Dichtertje wenst groots en meeslepend te leven en daarna te vallen. Nou,
dat lukt.

Die duivel is een intrigerend type. Dat verklaart de aandacht voor deze verschijning bij
Haasse en Vestdijk. Beiden zijn het humanisme genegen maar zijn in hun werk een con-
frontatie aangegaan met het vleesgeworden kwaad. Bij Vestdijk speelt de meest obsederen-
de ontmoeting zich af in het laatste deel van de roman De kellner en de levenden (1949), die de
tocht beschrijft van twaalf levenden in de ruimte binnen de enscenering van de Dag des
Oordeels. Op een gegeven moment is het hele gezelschap in de greep van de Heer der helse
heirscharen die de mensen een perspectief van gruwel en marteling schetst, waartegen zij
zich slechts kunnen verweren door 'het bestaan en God, die dit bestaan op zijn geweten
heeft, te vervloeken.' Dat moet toch geen moeilijk verzoek zijn 'te midden van een niet te
schatten hoeveelheid opgestapelde ellende op de wereld, verraad, misdaad, wreedheid, ge-
niepigheid, wanhoop, pijn.' Vervloeking betekent, zo schetst de duivel, verlossing van li-
chaam en geest en daarmee van dreigende kwellingen. Ook voor de duivels is vernietiging
aantrekkelijk. Die willen wel ontheven worden van hun eeuwige helse treitertaak. Zij zijn

96 Rekenschap juni 1995



zeer machtig maar het bestaan opheffen kunnen zij niet. Dat kunnen alleen de levenden.
Maar de groep wijkt niet, ondanks beelden van extreme gruwelen en de schijnbare onmacht
van God en Jezus. In deze scene met zijn existentiële krachtmeting tussen goed en kwaad en
de mensen als speelbal, die toch over het wapen van de vrije keus beschikken, is het kwaad
niet aanwezig als machtig bijverschijnsel. Het is bijna even machtig als het goede.

Ook Heila Haasse, die een groot Vestdijklezer is, heeft gepoogd de macht van het kwaad
te verbeelden. In De meester van de neerdaling (1973) leeft het kwaad in mensengedaante op
aarde. Je kunt het tegenkomen, er een glimp van opvangen. Maar het is slim, laat zich niet
vangen en is niet te vatten.

Het overgeleverde verhalenarsenaal is wereldwijd vergeven van de goed-slecht-scher-
mutselingen, waarbij sprake is van nogal wat metafysische inmenging. In onze christelijke
traditie heerst God van boven af; de duivel kun je eventueel tegen het lijflopen, want die is
hier en nu voortdurend bezig te beletten dat de wereld ontstaat die gewone, brave mensen
zo hartstochtelijk wensen: vol liefde, warmte, vriendschap, trouw, respect en zonder ge-
weld, dreiging, bedrog, verraad, armoede en andere onaangenaamheden. De goegemeente
wil paradijselijk leven, genietend van de wereld, zonder angst. Maar de werkelijkheid werkt
niet mee en dat is voor ons zo'n realiteit dat verhalen vol brave mensen, verbonden met de
lichtkant van het bestaan, zoetelijk aandoen. Vandaar zoveel duivels in religieuze verhalen,
heksen in sprookjes en schurken als je 't menselijk houdt. Maar de scheiding tussen goeden
en slechten ondersteunt onze hoop. De slechterik moet komen van om de hoek, het andere
plein, een andere stad, een andere groep, een andere cultuur. Met hem in de buurt neemt de
spanning toe, want hij kan slachtoffers maken en zelfs winnen, maar we hopen hevig dat er
gerechtigheid is. Een schrijver die de overwinning laat aan de goeden met wie lezer en luiste-
raar zich gemakkelijk vereenzelvigen, streelt het moreel gevoel. En dat is heel aangenaam.

Strelen willen de toonaangevende kunstenaars van na de Tweede Wereldoorlog niet
meer. Schokken eventueel wel, want dat ligt dichter bij hun werkelijkheidsbeleving. Nog
maar weinigen willen in literatuur voor volwassenen boodschappers van hoop zijn, hoewel
- getuige het leger zoekenden naar goeroes en genezers - de behoefte aan helden en heiligen
ook in onze tijd hevig aanwezig is. Maar ook zonder die neiging is hoop iets moois dat ge-
koesterd wil worden. Er is flink wat kunst die loutert noch beleert, waar integendeel de con-
sument knap somber van kan worden. Aangenaam is dus anders.

Onze literaire kanonnen wier opgang vlak na de Tweede Wereldoorlog ligt, Reve, Her-
mans en Mulisch, hebben een ontluisterd mensbeeld en een ontluisterde cwtuur moeten
verstouwen. Dat heeft geresulteerd in boeken die het de lezer niet gemakkelijk maken in die
zin, dat er een nobel karakter in bewonderd kan worden. Daar zit een boek bij, moeilijk,
gekunsteld, een seculier boek maar toch van mythische allure. Het kwaad in het boek is de
vernietigingsdrang. De drager van het kwaad is niet iemand van de andere partij. De oorzaak
is in ons en rond ons: menselijk leven, 'maar zonder emotie'. De kilte zit al in de titel: Het
stenen bruidsbed.

Abonnement op geweld
Op Het stenen bruidsbed van Harry Mulisch (1959) hebben vele commentatoren hun kiezen
kapot gekauwd, maar de inhoud is nog steeds niet volledig verteerd. De materie is weerbar-
stig. Dertig jaar na uitgave heeft bewonderaar Dautzenberg nog een 277 pagina's tellend
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boek het licht doen zien, De sleutel in de kast, waarvan de hoofdmoot bestaat uit aantekenin-
gen bij de tekst met uitleg en commentaar per pagina. En er zijn lijsten van recensies en van
meer algemene besprekingen. Ook hoofdpersoon Corinth is van alle kanten bestormd maar
nog steeds niet overwonnen. We krijgen die man niet klein.
Maarzonderemotie, en dan nog tussen haakjes, is de titel van het eerste hoofdstuk. Die type-

ring betreft het hart van tandarts Corinth uit Baltimore, Maryland, die op een zonovergoten
ochtend naast zijn ontbijtbord een brief aantreft met een uitnodiging voor een congres.
'Toen hij zag in welke stad het congres gehouden zou worden, struikelde zijn hart (maar zon-
der emotie) en hij wist dat hij gaan zou.'

De stad blijkt het Oostduitse Dresden, Corinth blijkt oorlogsvlieger die de stad mee heeft
helpen bombarderen. Vele commentatoren hebben afgetast waarom die man zo bewust te-
rug wil naar de geschonden stad. Wil hij contact met zijn verleden? Confrontatie? Verlossing
van schuldgevoel? Begrip misschien? De tekst geeft geen uitsluitsel.

Het realistische deel van het verhaal beschrijft Corinths aankomst op het vliegveld in Ber-
lijn, autotocht naar Dresden, inkwartiering in een pension boven de stad, beperkte deelname
aan congresonderdelen, vrijage met gids Heila, gedachtenwisselingen met Westduitser
Schneiderhahn, dit alles verweven met grillig gedrag.

Corinth is een gewoon mens. Zo wordt hij geportretteerd, in de eerste regel al: hij 'werkt,
vrijt, slaapt, eet'. Hij is ook een geschonden mens. Hij behoorde tot de geallieerden die in
februari 1945 Dresden iJ:)puin geschoten hebben. Geen glorieus wapenfeit, omdat burgers,
vluchtelingen en cultuurgoed vernietigd werden, terwijl op dat tijdstip Duitsland militair-
strategisch gezien de oorlog al verloren had. Op de terugtocht werd Corinths vliegtuig be-
schoten. Brandend poogde hij achter de Duitse linies de Russen te bereiken. Daar werd Co-
rinth opgelapt, maar hij hield er een gezicht vol littekens aan over: een bavianekop.

Ofhij ook geestelijk geschonden werd? Dat probleem is deel van de ongrijpbaarheid van
deze figuur. Symptomen en signalen wijzen verschillende kanten op. Meegedr>eld wordt dat
toen het brandende vliegtuig over Dresden terugkeerde en Corinth constateerde dat de stad
echt weg was, een gevoel van vervreemding hem besloop: 'hij voelde, dat er iets in hem ver-
anderde: haast niets, maar precies in het midden'.

Als we hem leren kennen, dertien jaar later, komt hij cynisch over. Aan denkkracht ont-
breekt het hem niet. Hij redeneert einden weg. Hij typeert zichzelf als zonder emoties, zon-
der karakter. Het lijkt alsof hij in relatie met anderen een hard spel speelt. Twee keer breekt
daar een onverwachte emotionele beweging doorheen. Het zijn beroeringen van buiten zijn
bewustzijn. Corinth heeft er geen greep op en begrijpt ze niet.

Tot zover zou het nog kunnen lukken, met behulp van begrippen als verdringing en frus-
tratie, Corinth te beleven als een gekwetst mens die niet in lijden is weggezakt maar nog vitaal
in de aanval gaat. De schrijver voegt dimensies aan Corinths geschiedenis toe. Meteen in het
begin al verbindt Mulisch door de motto's de vernietiging van Dresden met de val van Troje
en de grote brand van Rome onder Nero. Maar dat niet alleen: vernietiging wordt neergezet
als een schouwspel waarvan genoten kan worden. En zij kan ook verliteratuurd worden, zo-
als gebeurt in de Zangen: door typografie en Homerische stijl gemarkeerde flash-backs, die
de situatie beschrijven in de bommenwerper waarin Corinth boordschutter is. Met namen,
beelden en zinswendingen die naar de Ilias verwijzen, deelt de bemanning in de heroïek van
de klassieke helden. Tevens wordt aan de inhoud het historisch perspectief van de voortdu-
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rende terugkeer van geweld toegevoegd. En Corinth is een van de geweldenaren.
Verder wordt nog, via theorieën van Corinth, een onderscheid aangebracht in de situaties

van vernietiging die mensen ondergaan hebben. Historisch noemt hij de situaties die scha-
kels in de tijd zijn en een ontwikkeling vormen. Ze zijn onderdeel van een strategie. Er zijn
echter ook volstrekt zinloze slachtpartijen die nergens aan bijdragen, bedenksels van enger-
lingen die slechts slachtoffers maken en geen ander doel dienen dan het genot van persoon-
lijke bevrediging. Daden en daders zakken weg uit de tijd en vormen de antigeschiedenis:
een reservoir van zinloos geweld.

Jachtinstinct
Het gaat in de roman niet om Corinth als radertje in een vernietigingsgeschiedenis waarop
hij als gewoon mens ook geen invloed heeft. Het dringt tot de lezer door dat Corinth een
onpeilbaar eng mens is: tijdens dat toch al zinloze bombardement vuurt hij voor zijn plezier
en om leuk te zijn, schaterend tussen zijn vrienden zijn kogels af op weerloze burgers die
vanwege de vlammenzee in de stad redding zoeken in het water van de Elbe. Hij mikt op
hoofden boven water.

Die afwezigheid van hart die hij als oorlogsvlieger toont, toont hij ook in zijn relaties met
vrouwen. Over zijn echtgenote denkt en spreekt hij al zonder enig gevoel. Maar aangezien
die echtgenote nooit in beeld komt, kan de lezer hier geen oordeel over vellen. Dat kan hij
echter wel over Corinths gedrag jegens Hella, zijn Oostduitse gids en congresleidster. De
aanwezigheid van een aantrekkelijke vrouw prikkelt zijn jachtinstinct. Zijn reactie wordt be-
schreven in dezelfde woorden als waarin hij zich opmaakt voor de grote schietpartij op
Dresden. Bij beide is sprake van opwinding en machtswellust. Hij wil overweldigen en over-
winnen en hij geniet bij voorbaat. Keihard doorziet hij het mededogen dat zijn opgelapte
tronie bij Hella wekt. Dat mededogen is aan hem verspild. Hij lijdt niet (althans niet bewust).
Na de verovering die haar juist aan hem bindt, bruskeert hij Hella en pijnigt haar door haar
achttienjarige hulp, het meisje Karin, na te jagen.

De titel Het stenen bruidsbed omvat zowel oorlog als seksualiteit. Meteen in het begin, als de
net aangekomen Corinth vanaf zijn pension neerziet op de stad, wordt Dresden als volgt
beschreven: 'Aan de overkant van de Elbe, in het dal, lag wat er van de stad restte: een onaf-
zienbare branding van puinhopen, be flard, beslierd met witte nevel: een bruid die haar.sluier
aan stukken had gescheurd bij de aanblik van haar vrijer.' Maar de aanduiding kan ook gel-
den voor het wonderlijke huis ('een architektonische koortsdroom van terrassen, veranda's,
balkons, trappen naar weer andere terrassen' enz.) waarin Corinth met Hella vrijde en haar
vervolgens verliet. Corinth heeft een onuitwisbare indruk gemaakt, zodat zij de volgende
nacht gekweld in bed ligt: '( ...) en nu wil ik nooit mèer een man, hij heeft een maagd van mij
gemaakt voorgoed (...)'.

De schrijver laat er geen twijfel over bestaan dat het jachtinstinct van de soldaat ook dat
van de minnaar kan zijn. Corinths reactie op Hella wordt aldus beschreven: 'Water liep in
zijn keel. Zijn geilheid blafte, een koud dier van plicht, en hij dacht, natuurlijk, natuurlijk, ik
wil haar hebben.' Als in de eerste Zang Corinth vanuit de bommenwerper het doelwit Dres-
den in het vizier krijgt, staat er: 'Water liep in zijn keel. ( ) Hij kreeg een begin van een erektie
en ging zwetend in positie liggen achter zijn kanon. ( ) Het genot van de opwinding sloeg
door zijn lichaam.'
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Onmens
Is Corinth te beschrijven in termen van schoft, onmens? Die aanduidingen kun je hanteren,
ja. Maar het begrip 'onmens' bewerkt dat 'mens' een eretitel wordt. Die is dan bekleed met
'waardigheid' terwijl onmensen moorden, verkrachten, onderdrukken, pijnigen, bedriegen,
kortom alle ellende verspreiden waardoor het paradijs ver verwijderd blijft.

Oliver Stone, maker van de film Natural bom killers,die mensen een natuurlijke neiging tot
moorden toeschrijft, zegt in een voor VrfjNederland (24-9-1994) vertaald interview: 'Die dui-
vel is boeiend omdat we hem moeten erkennen, we moeten hem naar buiten brengen. Hij
is niet zo uitheems, hij zit in iedereen.' De stelligheid van die uitspraak doet mij denken aan
de christelijke visie die de fundamentele zondigheid van de mens, diens geneigdheid tot alle
kwaad als dogma heeft, maar ook aan de humanistische visie die juist een natuurlijke neiging
naar het goede veronderstelt en 'mens' als eretitel hanteert. De stelligheid is gebaseerd op
geloof en vermoeden. Ze is veronderstelling.

In een wirwar aan geestelijke oriëntaties herdenkt onze wereld in de tijd waarin ik schrijf
Auschwitz. Het hoofdartikel in de Volkskrantvan 27 januari 1995 stelt: 'Auschwitz was men-
senwerk, maar het verzet ertegen, met de bereidheid daarvoor alle vereiste offers te brengen,
was dat ook.' De onmens is ook mens. Dat is een verwarrende waarheid. Terwijl gelovigen
hun God of goden de wezenlijke vragen moeten stellen, hebben de humanisten geen ander
klankbord dan hun eigen soort. In hun poging de aard van het kwaad te peilen, kunnen zij
te rade bij wetenschapsmensen, filosofen, kunstenaars.

Weten we er inmiddels meer van dan tweeduizend, duizend of honderd jaar geleden? Of
kunnen we in contact met dit verschijnsel uiteindelijk nog steeds slechts stamelen, zoals Mu-
lisch Hella laat doen die in een glimp gevoeld heeft dat de man met wie zij gevrijd heeft en
van wie zij is gaan houden, iets ongrijpbaar kwaads in zich draagt: '( ...) en hij groet beleefd
en zegt u omdat ik het hem vroeg en ik wil niet proberen het te begrijpen, ik zag het in zijn
ogen, ik ben hem kwijt en het is niet te begrijpen, ik zag het alleen nog bij Hildegard, begreep
ik dan Hildegard met twee laarzen aan en een pistool bungelend op haar heupen toen ze
lachend tegen ons langskwam met een emmer vol hoofden en ze liet ze fluitend zien aan de
lachende kastraten die in de kokende zon tegen de witgepleisterde planken van de ziekenba-
rak zaten, het verandert, ik begreep het evenmin als die zigeunerin uit Blok IJl die door Hil-
degard kapotgeslagen was en haar jubelende dood stierf, liefdesliederen zingend voor Hilde-
gard die er heupwiegend en lachend tegen ons bij stond, het zijn twee werelden, ja zo moet
ik het zien en onderwijl zat hij boven Bremen of Hamburg vol eten en goedgeschoren in een
blinkend vliegtuig met metertjes en drukte heel rustig met een gemanikuurde vinger op een
rood knopje (...)'.

Het is misleidend de aanstichter van het kwaad van horens en bokkepoten te voorzien.
Het is kinderlijk kwaadaardigheid buiten ons te plaatsen. Maar ook al kunnen we erkennen
dat mensen zowel het vermogen hebben tot goed doen als tot kwaad doen, verbazing om
kwaadaardigheid geeft hoop. Het is slecht met ons gesteld als we ons er cynisch bij neerleg-
gen. Dat er onpeilbaar kwaad kan zijn, is een gruwelijk gegeven. Dat contact daarmee ver-
bijstert, geeft hoop. Zolang we in de buurt ervan stamelen, zijn we nog niet met gevoelloos-
heid geslagen.
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Tolerantie als activiteit
Raoul Wirtz

'Hij handelt gelijk ten aanzien van vreemden en bekenden, ten aanzien van
mensen met wie hij gewoon is om te gaan en mensen met wie hij niet gewoon
is om te gaan, doch zo dat het in elk afzonderlijk geval passend is, aangezien
het niet hoort om op dezelfde wijze te zorgen voor bekenden als voor
vreemden. ' Aristoteles, Ethica Nicomachea 28.

De Verenigde Naties hebben 1995 uitgeroepen tot het jaar van de tolerantie. Ook wordt dit
jaar herdacht hoe vijf decennia geleden de gruwelijkste vorm van intolerantie in de menselij-
ke geschiedenis tot een einde kwam. Het is dan ook verwonderlijk dat juist nu in allerlei pu-
blikaties wordt gezocht naar de Nederlandse 'identiteit'. Nog verwonderlijker is dat deze
identiteit vervolgens wordt gedefinieerd in termen van verdraagzaamheid en egalitarisme.
Hierin spreekt een wringende tegenstrijdigheid. Wat kan er immers minder verdraagzaam
zijn dan het zoeken naar de eigen nationale identiteit, naar de geest van het Nederlandse
volk?
Tegenover het romantische ideaal van nationale eenheid staat de realiteit van de heden-

daagse verscheidenheid. Hoe kleiner de geografische ruimte tussen mensen wordt, hoe
dwingender de vraag om tolerantie klinkt. Daarom is het uiterst belangrijk om de uitgangs-
punten van de discussie zeer duidelijk voor ogen te krijgen. Is de samenhang tussen de mul-
ticulturele samenleving en tolerantie wel zo vanzelfsprekend? Pluraliteit is veel omvangrij-
ker dan de verschillen tussen culturen in Nederland, hetgeen beslissende gevolgen heeft
voor de manier waarop tolerantie wordt begrepen.
Een van de opvallende dingen van Nederland is juist de verscheidenheid van culturen en

levensstijlen die in het land bijeen wonen. Een bezinning op tolerantie zal aan deze verschei-
denheid recht moeten doen. In dit essay volgt een bezinning op tolerantie. Het is een her-
denking van tolerantie in de letterlijke zin van het woord: vanuit het gegeven van een lange
traditie van tolerantie zal worden geprobeerd iets van het eigene van tolerantie in deze tijd
zichtbaar te maken. De vraag is niet - zo zal duidelijk worden - wat tolerantie is, maar hoe
tolerantie is. Tolerantie is geen morele eigenschap, maar een manier van handelen. Het is
niet primair een gewoonte, noch een inrichting van de staat, maar een wijze waarop de mens
zich tot zijn medemens verhoudt.

Herdenken van tolerantie
Nederland wordt, in elk geval in het buitenland, altijd gezien als een zeer tolerant land met
een lange geschiedenis van tolerantie. In de zeventiende eeuw is de Republiek der Verenigde
Nederlanden een toevluchtsoord voor mensen die om hun denkbeelden in hun eigen land
worden vervolgd. Van de beoordeling van de gewetens van de mens dient de staat zich te
onthouden, zo geldt de opvatting van de overheden. Hierachter ligt de gedachte van de
menselijke waardigheid, het idee dat 'we are men before we are christians', een gedachte die
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in de eeuwen die volgen in steeds minder bedekte termen wordt uitgesproken. Het verlich-
tingsdenken bestendigt die opvatting. In dit denken wordt de universele grond van de mens
hervonden in het idee dat de mens, iedere mens, een met rede begaafd wezen is. Niet langer
tolereert men alleen het afwijkende geweten, maar ook de daaruit volgende keuzes: een an-
dere levensovertuiging, een andere kerk en op termijn mogelijk een andere god.

In de twintigste eeuw zet de ontwikkeling van toenemende verdraagzaamheid zich voort.
Niet alleen wordt menselijke waardigheid erkend, maar zelfs de waardigheid van vreemde
culturen, ook in historisch opzicht. Een andere cultuur is anders, maar niet minder waardig
dan de Westerse beschaving, of die vreemde andere cultuur nu van een Afrikaans bergvolk
is of van het Romeinse Rijk. We zouden het twintigste eeuwse ideaal van tolerantie met C.
Geertz als volgt kunnen samenvatten: 'we are all natives now,.1 Elke ontmoeting met een
ander mens is een nieuwe, unieke ontmoeting, waarbij geen sociale of historische gegeven-
heden meespelen. Dit ideaal van tolerantie past bij deze tijd, waarin rechtvaardigheid wordt
gevonden vanuit de 'sluier van onwetendheid'.2 Tolerantie duidt, wanneer het in historisch
perspectief wordt gezet, op de constitutie van Nederland die een grote mate van vrijheid
zowel in denken als in handelen toelaat. Ook vandaag de dag geldt Nederland als een tole-
rant land. Men wijst dan bijvoorbeeld op het drugsbeleid, de liberale aanpak van criminali-
teit, de grote vrijheid ten aanzien van levensstijlen, seks, abortus en euthanasie.

Naast het verdraagzame karakter van instituties wordt de Nederlander zelf ook als tole-
rant ervaren. Hier wordt tolerant bedoeld als een morele eigenschap. Een tolerant mens is
iemand die behulpzaam de ander tegemoet treedt, zelfs, of juist wanneer de ander hem of
haar vreemd of zelfs bedreigend toeschijnt. Deze morele connotatie overheerst nu in de bin-
nenlandse discussie tolerantie ter sprake komt. Het 'minderhedendebat' neemt het begrip
tolerantie nagenoeg geheel in beslag. 'Het op het ogenblik meest actuele probleem voor Ne-
derlandse verdraagzaamheid is, ik hoef het niet te zeggen, het bestaan van de zogenaamde
etnische of culturele minderheden', stelt Kossmann in een historische schets van de toleran-
tie in Nederland vast.3 Het duidelijkst komt het problematische karakter tot uitdrukking in
de vorm van intolerantie: racisme is aan de orde van de dag en wordt zelfs erkend in de po-
litiek van de CD, haat en agressie jegens 'buitenlanders' neemt hand over hand toe. De
groeiende verscheidenheid in Nederland blijkt steeds vaker tot conflicten en ressentiment
te leiden, waartegen een pleidooi voor tolerantie wordt ingezet. De vraag die hierbij voort-
durend in het geding is, is in hoeverre de cultuurverschillen dienen te worden gerespecteerd
en welke verschillen niet kunnen worden getolereerd. Tolerantie wordt steeds meer gezien
als een probleem dan als een verworvenheid.

De multiculturele samenleving en het probleem van tolerantie
Het is een verontrustend gegeven dat uit de belangstelling voor tolerantie juist een gegronde
ongerustheid voor groeiende intolerantie spreekt. Wat is de aard van de samenleving waarin
deze verschuiving plaatsvindt? Het antwoord op deze vraag is opnieuw een centraal begrip
in het hedendaagse politieke en morele debat. Nederland is een 'multiculturele' samenleving
geworden. Het multiculturele karakter van de samenleving kleurt de opvattingen over to-
lerantie. De vraag is wat het algemene beeld is van de multiculturele samenleving en welke
opvatting van tolerantie dit tot stand brengt. '

Een duidelijke en genuanceerde analyse van de aard van tolerantie in een multiculturele
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samenleving geeft C. Taylor in zijn essay The Polities of Reeognition.4 Tolerantie, zo stelt Taylor
vast, is gegrond in de erkenning van de identiteit van de ander. 'The thesis is, that our identity
is partly shaped by recognition or its absence, of ten by the misrecognition of others, and so
a person or group of people can suffer real damage, real distortion, if the people or society
around them mirror back to them a confining or demeaning or contemptible picture of
themselves.'s In de publieke sfeer, waarop Taylors essay zich richt, leidt dit uitgangspunt tot
een spanning. Enerzijds bestaat, vanuit het idee van universele menselijke waardigheid, de
noodzaak van gelijk burgerschap als funderend principe van de vrije en democratische
rechtsstaat. Anderzijds eist het idee van erkenning van de verschillende identiteiten juist een
politiek van verschil. Het is immers de eigenheid en uniciteit van de identiteit die om erken-
ning vraagt.

Taylor zoekt de oplossing van deze spanning in een combinatie van een onwrikbaar fun-
dament van gelijk burgerschap en de mogelijkheid om op minder essentiële punten in het
belang van het verschil van de andere cultuur te handelen. Daarnaast moeten de verschillen-
de culturen in een voortdurende dialoog verkeren, waarbij steeds van elkaar kan worden ge-
leerd. Daarbij neemt hij als uitgangspunt de 'waarde' die elke cultuur heeft voor een andere.
Het gaat hier om een startpositie, niet om een apriori: verder onderzoek moet uitwijzen of
de ene cultuur inderdaad waarde heeft voor andere culturen. Het voortdurende debat tussen
culturen zou volgens Taylor kunnen resulteren in een positie van een 'verenigde horizon'.
Dit is de enige positie van waaruit daadwerkelijk een andere cultuur naar waarde kan worden
beoordeeld.

Taylors gedachtengang is ook in Nederland niet vreemd. Ten eerste valt op hoe tegelijker-
tijd met het vraagstuk van tolerantie, burgerschap zeer in de belangstelling staat.6 Blijkbaar
is er in de groeiende onzekerheid en diversiteit noodzaak om het juridische fundament te
verstevigen. Daarnaast is in de Nederlandse geschiedenis op verschillende momenten ge-
probeerd om tolerantie grondwettelijk vast te leggen. De laatste uiting hiervan, het eerste
artikel van de grondwet van 1983, is zelfs in een steen voor het gebouw van de Tweede Ka-
mer gegrift: 'Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behan-
deld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, ge-
slacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.'

Positieve discriminatie wordt op grote schaal ingezet om de maatschappelijke achter-
stand van verschillende minderheidsgroepen weg te werken. Hirsch Ballin pleitte als Minis-
ter van Justitie voor rechtspluralisme. Hij bedoelde hiermee dat, mits fundamentele Ne-
derlandse rechten niet zouden worden geschonden, ook het rechtssysteem kan worden
aangepast aan de gebruiken van minderheidsculturen. 'Minderheden hebben er duidelijk be-
lang bij zoveel mogelijk te kunnen leven naar de voorschriften van de eigen cultuur en gods-
dienst. Daaraan behoort in onze democratische en pluriforme samenleving in beginsel de
volledige vrijheid te worden gegeven.'? Op tal van manieren is de Nederlandse samenleving
er, kortom, op gericht om de verscheidenheid van culturen en identiteiten onder te brengen.

Toch wordt tolerantie in de hedendaagse Nederlandse samenleving steeds meer als een
probleem gezien en de vraag rijst of er in de bestaande analyses geen zaken over het hoofd
worden gezien, waardoor de oplossingen die worden voorgesteld niet werken. Terecht
wordt het probleem van intolerantie meestal in verband gebracht met verschillen die in de
maatschappij leven. Het lijkt een duidelijk uitgangspunt dat wanneer iedereén hetzelfde is,
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er geen sprake zou zijn van intolerantie. De beslissende vraag is evenwel, welke verschillen
worden opgevat als problematisch: welke verschillen vragen erom te worden getolereerd?

Na het noemen van sprekende gevallen van intolerantie wordt vaak in één adem door
gewezen op het feit dat in het begin van de volgende eeuw vijftien procent van de Neder-
landse bevolking van buitenlandse herkomst zal zijn. Ook wordt zonder verder te vragen
het groeiende nationalisme van Nederlanders met immigratie in verband gebracht. Met het
pleidooi voor tolerantie gaat vaak de dreigende vraag naar het sluiten van de Nederlandse
grenzen gepaard. Wanneer is de 'multiculturele samenleving' een contradictio in terminis door-
dat de verschillen tussen de culturen zo groot zijn geworden dat er van een samenleving geen
sprake meer is? Of, zoals het populair en uiterst ongenuanceerd wordt uitgedrukt: wanneer
is Nederland 'vol'?
Tolerantie, zo wordt gezegd, is, vanuit het gegeven van een multiculturele samenleving,

een probleem omdat er zoveel mensen met verschillende culturen in één land wonen. Als
vanzelfsprekend wordt hier een samenhang verondersteld tussen het probleem van ver-
scheidenheid en de daarmee samenhangende intolerantie en het feit dat er steeds meer men-
sen met andere culturele achtergronden in Nederland komen, legaal of illegaal, waarbij vaak
voor het gemak cultuur wordt gelijkgesteld met etniciteit. De onbekende en onverenigbare
etnische achtergronden zijn, zo lijkt het, het probleem. De 'oplossing' voor het probleem
van tolerantie ligt, zo gesteld, voor de hand: etnische en culturele verscheidenheid moet
worden verminderd door mensen met andere culturen in ieder geval op essentiële punten op
dezelfde golflengte als de heersende autochtone cultuur te brengen. In het politieke jargon
heet dit nu 'inburgeren'.

In dergelijke analyses van de multiculturele samenleving klinkt ook vaak een meer of min-
der expliciet uitgedrukt verlangen door naar een Nederlandse identiteit. 'Eigenlijk is het na-
tionale gevoel waarover we het hebben de component die de grote debatten van dit moment
verbindt: de minderheden, de toekomst van de sociale zekerheid, de Europese eenwor-
ding ... Het is een onzichtbare constante, maar hij is er wel.'8 Een dergelijke gedachtengang
is een anachronistische blunder (wellicht het enige algemene kenmerk van Nederlanders is
immers een historische traditie van onwil om als één volk, één natie te worden gezien). Daar-
naast is dit streven ook in de aard intolerant en staat het ook in schril contrast met het gege-
ven van de pluriforme samenleving.

Mensen die zo het probleem van tolerantie beschrijven, gaan uit van een aantal met elkaar
samenhangende vooronderstellingen die beslissend zijn voor de antwoorden die voor het
'probleem' worden voorgesteld. Ten eerste wordt in het onderscheid tussen 'wij' en de an-
deren dit 'wij' als een eenheid genomen. De volgende vooronderstelling is de gedachte dat
veelvormigheid in onze multiculturele samenleving een verzadigingspunt heeft. Wordt dit
punt overschreden dan wordt het toenemen van pluraliteit geleidelijk gevaarlijk voor de sa-
menleving. Bovendien wordt de multiculturele samenleving opgevat als een samenleving
van een begrensd aantal overzichtelijke en (her)kenbare culturen. Het veelvormige karakter
van de samenleving wordt zo in eerste aanleg gezien als een overzichtelijk aantal van in cul-
turen verzamelde individuen. De oplossingen om deze pluraliteit in goede banen te leiden,
is door de verschillende culturen op elkaar af te stemmen.

Het is de vraag of deze vooronderstellingen en de samenhang ertussen recht doen aan de
realiteit. De Nederlandse multiculturele samenleving is mogelijk veel pluriformer dan wordt
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gedacht. Als dit zo is, dan komt het uitgangspunt dat culturele verschillen om tolerantie vragen
op losse schroeven te staan. De vanzelfsprekende samenhang tussen een beperkte verschei-
denheid aan culturen en het pleidooi voor tolerantie is dan niet langer een gegeven, maar
vraagt eerst om een onderzoek naar de aard en omvang van de verscheidenheid die de he-
dendaagse Nederlandse samenleving kenmerkt. Gegeven de snelle en in veel gevallen on-
vermijdelijke ontwikkelingen waaraan de samenleving onderhevig is, lijkt de restauratie van
een eens bestaande eenheid niet alleen niet mogelijk, maar ook niet wenselijk. Met dit uit-
gangspunt moet nogmaals naar de Nederlandse samenleving worden gekeken, ditmaal niet
vanuit een multicultureel oogpunt, maar met het doel iets van de enorme verscheidenheid
van deze samenleving te laten zien. Daarna kan pas naar de eigen aard van tolerantie in een
dergelijke samenleving worden gevraagd.

Pluralisme is veel omvangrijker dan de multiculturele samenleving
Blijkbaar wordt het pluriforme karakter van de Nederlandse samenleving steeds meer als
storend ervaren. Hierbij wordt vaak vergeten dat dit karakter het resultaat is van een lange
emancipatiestrijd van verschillende sociale groepen. Ook wordt in de discussie meestal voor
het gemak afgezien van het feit dat veel prominente wetenschappers de pluriforme samenle-
ving als een belangrijke verworvenheid zien: een mijlpaal in de menselijke geschiedenis.
Voorbeelden hiervan zijn J .S. Mill, 1.Berlin, J. Rawls en M. Walzer. De mens is, zo lezen we
bij Berlin, niet gemaakt om in een ideale blauwdruk van een samenleving te passen. 'Uit het
kromme hout waaruit de mens is gemaakt, is nooit iets rechts gekomen', citeert Berlin uit het
werk van 1. Kant. Laat staan dat er uit een verzameling mensen iets voortkomt dat recht kan
worden genoemd: de pluriforme samenleving is de menselijkste samenleving.9

Deze uitspraak heeft een normatieve betekenis, maar hij is is ook naar de letter op te vat-
ten. Een van de belangrijkste kenmerken van deze maatschappij is een grote individuele vrij-
heid, een verworvenheid die met recht vurig wordt verdedigd. Waar individuele vrijheid
wordt uitgelegd als autonomie, en autonomie wordt opgevat als het kunnen doen en laten
wat je wilt, is het evenbeeld van vrijheid een enorme verscheidenheid aan mogelijkheden en
manieren van doen.

Vrijheid wordt tegenwoordig opgevat als het voorhanden zijn van keuzemogelijkheden.
In de moderne samenleving hebben de traditionele betekeniskaders hun dwingende en ver-
plichtende karakter dan ook verloren. De drie belangrijkste filosofische gronden (God, de
kosmos en de mens) worden in onze tijd naast en vaak ook door elkaar als uitgangspunt ge-
nomen. Het populairste is in onze tijd de gedachte dat de mens zelf de grond van het denken
vormt. Uiteindelijk heeft hij slechts zichzelf, dus is dit zelf ook het laatste waarop hij kan
terugvallen.

Kenmerkend voor deze tijd is niet alleen deze verscheidenheid, maar ook de vaste over-
tuiging dat er geen verdere grond is van waaruit de één als meer waar of zelfs waardevoller
dan de ander kan verschijnen. Daarnaast zijn er mensen die vinden dat er überhaupt geen
gronden (meer) zijn. De filosofie als 'eerste kennis' kan deze gronden niet leveren en ook de
levensbeschouwelijke richtingen kunnen ons denken en handelen niet funderen. Bij Nietz-
sche leidde deze vaststelling tot een grote ongerustheid over de toekomst van de mens. Zo
groot, dat hij de tijd van het Europese nihilisme zag opdoemen, waarbij de aarde geheel door
de economie zal worden beheerst. Ook in onze eeuw is met veel ongerustheid gewezen op
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het povere bestaan van de mens zonder grond of doel. 10
Naast de mensen die ongerust vaststellen dat er geen gronden meer zijn, is er een groeien-

de groep mensen die hierin geen enkele reden tot zorg ziet. Het 'einde der grote verhalen'
wordt als welkome gast binnengehaald. Dit is verwoord in het al eerder aangehaalde citaat
van C. Geertz 'we are all natives now'. Het citaat verwoordt in de meest strikte zin de streep
onder een lange traditie. Aristoteles schreef: 'Door verwondering begint men nu en begon
men oorspronkelijk met kunst en wetenschap'.!! Er lijkt een einde te komen aan de veron-
derstelling die al twee millennia maatgevend is geweest voor het westerse leven, die de mens
ziet als een naar wijsheid strevend wezen. Het ontstellende is niet het einde van de grote
verhalen, maar het einde van de grote vragen: de mens die zich door niets meer laat verwon-
deren, die zich van zijn eigen twijfel niet meer bewust is. Deze mens is eigen aan deze tijd,
in die zin dat hij nog nooit eerder zo maatgevend is geweest.!2

De wijsgerige (in)differentie heeft zijn spiegelbeeld in de sociale en politieke praktijk.
Voor ons land geldt een dubbele ontgrenzing: de grenzen die door de zuilen werden gege-
ven zijn nagenoeg verdwenen, maar bovendien is er een oneindig aantal levenswijzen ofle-
vensstijlen ontstaan. In plaats van een duidelijke omgrenzing in de zin van beperking of vas-
te mores, gelden de levensstijlen of elementen daaruit eerder als keuzemogelijkheden. 'De
huidige zoektocht naar grenzen is dan ook letterlijk grenzeloos', stelt R. Laermans vast in
een betoog waarin hij laat zien dat zelfs de grenzen in en van het eigen lichaam steeds dras-
tischerworden verlegd. 13De 'ingénieur' die vanuit een breed religieus oflevensbeschouwe-
lijk kader de wereld benadert, heeft plaats moeten maken voor de 'bricoleur' die gaandeweg
zijn overtuiging en moraal bijstelt. 'Men zou bijna zeggen dat [de ingenieur] de wereld onder-
vraagt, terwijl de knutselaar zich richt tot een verzameling overblijfselen van menselijke pro-
dukten, dat wil zeggen tot een onderdeel van de cultuur.'! 4 De hedendaagse knutselaar hoeft
zich niet te bekommeren om grotere kaders en kan probleemloos het christelijke geloof aan-
vullen met wijsheden uit het boeddhisme. Hij kan bij zijn huwelijk met rijst vruchtbaarheid
afsmeken, maar toch een zeer liberale opvatting hebben ten aanzien van abortus, of pleiten
voor het verminderen van het autoverkeer en toch zwartrijden in de tram.

Het idee van een omvattende levensbeschouwing heeft steeds meer plaatsgemaakt voor
het ideaal van persoonlijke ontplooüng en het volgen van een eigen, unieke weg. Hierbij past
niet een levensbeschouwing met een algemene moraal, maar de morele imperatief van au-
thenticiteit: jezelf getrouw.!S Ieder heeft zijn eigen, unieke beeld van het goede van de mens
en moet zoveel mogelijk in staat worden gesteld om naar dit beeld te leven. Moraal is per-
soonlijk geworden, waardoor een zeer grote morele verscheidenheid is ontstaan. Er zijn
mensen met verschillende levensovertuiging, seksuele geaardheid en 'levensstijlen'. Er zijn
jongeren en ouderen, Limburgers en Friezen, mannen en vrouwen, yuppen, skinheads en
verslaafden. Er zijn mensen met verschillende etnische achtergronden, moslims, hindoes
etcetera. Deze zaken hoeven niet van invloed te zijn op een visie op het goede leven, maar
ze kunnen beslissend zijn. Pluraliteit in Nederland is veel omvangrijker dan de verscheiden-
heid aan culturele of etnische gronden die sommige mensen in de samenleving hebben. Een
multiculturele samenleving is niet hetzelfde als een multi-etnische samenleving. In de Ne-
derlandse pluriforme samenleving zijn er naast culturele ook etnische verschillen tussen
mensen, maar de verscheidenheid is nog veel omvangrijker.

Ook het land waarin we wonen verandert snel. Er wordt hard gewerkt aan het slechten
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van de Nederlandse grenzen. Verschillende steden zijn, als men ze na enkele jaren weerziet,
onherkenbaar veranderd. Zelfs kleine dorpen moeten mee in de vaart der volkeren. Ge-
woontes veranderen en gelden niet meer als vast gebruik. Ze worden steeds meer het onder-
werp van keuze en afweging. De samenleving als geheel wordt steeds complexer en, volgens
sommigen, ook steeds onkenbaarder.16

Dit heeft ook gevolgen voor de manier waarop het land wordt bestuurd. Partijpolitiek en
ideologie ruimen het veld voor belangenbehartiging en managementpolitiek, die erop zijn
gericht praktische oplossingen te vinden voor onmiddellijke problemen. De 'utopische
krachten' zijn uitgeput, stelt J. Habermas vast. 'De toekomst is negatief gekleurd; op de
drempel naar de eenentwintigse eeuw tekent zich een schrikwekkend panorama af van een
wereldwijde bedreiging van algemene levensbelangen [.,,]. De antwoorden van de intellec-
tuelen weerspiegelen, in niet geringere mate dan die van de politici, radeloosheid. Het is
geenszins louter realisme, wanneer een kordaat geaccepteerde radeloosheid meer en meer
de plaats inneemt van op de toekomst gerichte oriënteringspogingen. De situatie kan objec-
tief gezien onoverzichtelijk zijn. Onoverzichtelijkheid is echter ook een functie van de be-
reidwilligheid tot handelen die een maatschappij zich zelf toevertrouwt. Het gaat om het
vertrouwen van de westerse cultuur in zichzelf.'l?

Welk pluralisme doet terzake? Taylor, en met hem vele anderen, zouden zeggen dat het
begrip identiteit maatgevend is voor die pluraliteit die om tolerantie vraagt. Het gaat bij iden-
titeitimmers om het besef van onze herkomst en wortels.18 Identiteit blijkt echter problema-
tisch geworden. Ironisch genoeg is dit ook iets wat we kunnen leren van 'culturele minderhe-
den' die in ons land aankomen: als nieuwkomers vallen hen dingen op die voor ons vanzelf
spreken. Een van de opvallendste zaken is dan vaak de gehaastheid en versnippering van het
westerse bestaan. Een oorzaak hiervan is mogelijk de verandering van de beleving van tijd.
Waar voorheen tijd een eenheid bracht in onze beleving, lijkt deze mogelijkheid langzaam
te verdwijnen. In onze dagelijkse bezigheden wordt de tijdsduur steeds beperkter en gefrag-
menteerder. Een ander een leven lang trouw beloven past, ondanks de herleefde populari-
teit van het huwelijk, niet meer in onze tijd. Wie wil werken moet zorgen dat hij of zij flexibel
is om snel van werkkring te veranderen. Een levenslange toewijding aan kerk oflevensover-
tuiging heeft plaatsgemaakt voor 'commitment', een soort tijdelijk contract. We praten te-
genwoordig over 'relaties' waarmee we zowel een zakenpartner aanduiden als degene met
wie we het bed delen. Sociale 'contacten' hebben een vrijblijvend en kortstondig karakter
aangenomen. A. Bioom, die deze ontwikkelingen van zeer kritische kanttekeningen heeft
voorzien, merkt het volgende op: 'Abstract reason in the service of radically free men and
women can discover only contract, as the basis of connectedness - the social contact, mar-
riage contract, somehow mostly the business contract as a model, with its union of selfish
individuals'.19

Volgens sommige wetenschappers is de identiteit van de mens een weerspiegeling van de
hierboven beschreven samenleving. De mens moet zich in een enorme hoeveelheid zeer
verschillende kringen bewegen, waar steeds andere regels of 'contracten' gelden. In geen
van de sferen blijft hij of zij lang genoeg om een overheersende identiteit te vormen. De
mens heeft in deze analyses een 'gefragmenteerde identiteit'. Deze vaststelling is echter met
zichzelf in strijd. Identiteit duidt immers op 'gelijkblijvend' (iden-tidem). Wanneer een iden-
titeit gefragmenteerd is en het karakter van duurzaamheid heeft verloren, is er geen sprake
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meer van identiteit. Er is eerder sprake van het dilemma van identiteit. Dit dilemma speelt
enerzijds op het persoonlijke vlak, waarbij 'identiteit' juist vraagt om een voortdurende aan-
passing aan wisselende 'niches' en dus om een constante omschakeling van identiteiten. Dit
veroorzaakt een spanning met de opvatting van identiteit als constant gelijkblijvend en fun-
derend idee van onszelf.
Het dilemma speelt ook op het niveau van de samenleving. Met de toename van into-

lerantie groeit de gedachte dat Nederland steeds meer op zoek is naar de Nederlandse een-
heid ofidentiteit. Dit verlangen leidt vaak tot een meer of minder milde vorm van nationalis-
me.20 Het spreekt voor zich dat deze 'eenheid' in gespannen verhouding staat met het idee
en ideaal van pluriformiteit. De poging om identiteit te redden uit de tang waarin deze door
de hedendaagse pluralistische samenleving is genomen door te spreken van een 'gefragmen-
teerde identiteit' is ijdel. Het karakter van de hedendaagse samenleving is nu juist dat de
mens zich in veel verschillende 'identiteiten' begeeft en dat van een onderliggende funda-
mentele identiteit geen sprake meer is.
Het bovenstaande maakt duidelijk dat verscheidenheid of pluraliteit in Nederland veel

sterker is dan de onmiddellijk zichtbare verschillen in cultuur of de etnische verscheiden-
heid. Hedendaagse pluraliteit omvat het geheel van levensstijlen en manieren van doen. De
ontgrenzing strekt zich ook uit tot de identiteit van de mens wanneer moet worden vastge-
steld dat identiteit geen duurzaam karakter meer heeft en er dus van identiteit geen sprake
meer IS.

Tolerantie op verschillende niveaus
Het is duidelijk dat deze aspecten van de hedendaagse samenleving gevolgen hebben voor
de manier waarop tolerantie wordt opgevat. Ten eerste is het 'probleem' van tolerantie, ge-
koppeld aan de multiculturele samenleving veel omvangrijker geworden, omdat de ver-
scheidenheid aan culturen niet meer apriori als de storende verscheidenheid kan worden ge-
zien die erom vraagt 'getolereerd' te worden. Waarschijnlijk is bijvoorbeeld iemand die zich
uitsluitend aan alle verschillende niches aanpast, als vriend uiterst onaangenaam. Ook is ie-
mand die volkomen indifferent is en zich van niemand iets aantrekt veel storender dan de
ander die voor haar geloof staat. Tolerantie is, kortom, geboden in veel meer relaties dan die
tussen verschillende culturen. Bovendien is tolerantie, opgevat als het erkennen van ver-
schillende identiteiten zoals bijvoorbeeld Taylor voorstelt, alleen niet toereikend. Niet al-
leen gaat dit denken uit van een multiculturele en beperkte pluraliteit, maar is tegenwoordig
ook de notie van identiteit zelf problematisch.
Toch blijft het gegeven bestaan dat tolerantie en pluraliteit op de een of andere manier een

samenhang hebben. \XTanneer iedereen verschillend zou zijn, zou er evenmin intolerantie
bestaan als in het geval dat iedereen gelijk zou zijn. Tolerantie is een uitdrukking van een
manier van omgaan met verschillen. Tolerantie is gesitueerd in het spanningsveld van ver-
schil of uniciteit en eenheid of algemeenheid; van individuele vrijheid, opgevat als het kun-
nen doen wat je wilt, en autoriteit als verplichtende binding.
Binnen deze spanning wordt zichtbaar dat tolerantie op verschillende niveaus in het ge-

ding is. In primaire zin betekent tolerantie de manier waarop iemand met een ander omgaat.
Het gaat bij tolerantie in eerste aanleg om een betrekking van de ene mens tot de ander. Een
tweede niveau waarop tolerantie speelt, is de houding waarmee de ander wordt benaderd. Is
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hier sprake van een vooringenomenheid of vooroordeel? Is de houding er een van angst en
wantrouwen? Een verzameling van dergelijke houdingen vormt de derde laag van tolerantie.
Dit is het niveau van de gewoontes. Een gewoonte van Nederlanders is bijvoorbeeld om een
vreemde vriendelijk maar ook met gepaste afstand te benaderen. Het laatste niveau waarop
tolerantie speelt, bestaat uit de institutionele manier waarop met verscheidenheid wordt om-
gegaan. Hier gaat het om de manier waarop verscheidenheid in regels en instituties is onder-
gebracht. Het eerder aangehaalde eerste artikel van de grondwet zet wat dat betreft de toon.
Ook het grote aantal schooltypes, organisaties, verenigingen en dergelijke dat vanuit een ei-
gen uitgangspunt werkt, geeft aan dat er in Nederland al langer sprake is van het omgaan met
verscheidenheid.

De beweging van het eerste, primaire niveau naar het laatste niveau is er een van toene-
mende algemeenheid en onveranderlijkheid en van afnemende individualiteit en vrijheid.
Op regels en gewoontes heeft de enkeling doorgaans geen invloed. Het is opmerkelijk dat
het hedendaagse debat over tolerantie zich bijna uitsluitend op de twee laatste niveaus be-
weegt. De vraag of iedereen wel gelijke rechten en kansen heeft, of de vraag naar de grenzen
van de Nederlandse multiculturele samenleving zijn hiervan voorbeelden. Er wordt op de
rechten en plichten van - nieuwe - burgers gewezen, of er wordt opgeroepen tot meer to-
lerantie ten opzichte van onbekende gewoontes van medelanders. De hierboven beschre-
ven oplossing van Taylor is hierop maar gedeeltelijk een uitzondering, namelijk alleen voor-
zover hij een houding voorstelt van belangstelling voor de andere cultuur. Tegen deze
beperking van het begrip van tolerantie is een aantal grote bezwaren.

Wanneer tolerantie vanuit de laatste en meest algemene en onveranderlijke niveaus wordt
opgevat, is het moeilijk te ontkomen aan een 'wij' en een 'zij'. 'Wij doen het nu eenmaal zo'
is dan het uitgangspunt en het spreekt voor zich dat tolerantie dan alleen kan betekenen dat
deze regels of gewoontes op de regels of gewoontes van een andere cultuur worden afge-
stemd. Het abstracte karakter van deze bezigheid, hoe essentieel die ook is, werkt op het
individuele niveau zeer vervreemdend. Vanuit een dergelijk uitgangspunt klinkt een oproep
gericht aan de individuele burger tot meer tolerantie altijd hol. 'Het bestaan immers van eni-
ge autoriteit die het recht heeft om iets te tolereren vormt een inbreuk op de meningsvrijheid
omdat zij iets tolereert en iets dus ook niet kan tolereren', stelde Mirabeau terecht vast in een
zitting van het eerste parlement na de Franse Revolutie. Het wordt bovendien op geen enke-
le manier duidelijk wat een dergelijke oproep tot tolerantie precies inhoudt. Om tolerantie
uit een babylonische spraakverwarring te redden is het raadzaam het onderscheid tussen de
niveaus duidelijk te maken en steeds na te gaan vanuit welk niveau tolerantie wordt opgevat.

Daarnaast volstaat een beperking van tolerantie tot de twee meest algemene niveaus niet
in een pluriforme samenleving als Nederland. Hierin vraagt niet alleen de grote verscheiden-
heid om een minder algemene invulling van tolerantie, de grote persoonlijke vrijheid nood-
zaakt ook een bezinning op de inhoud van tolerantie op dit individuele niveau. Vrijheid is
naar zijn aard ook altijd opgave. Juist in de Nederlandse samenleving, waarin verscheiden-
heid al op zoveel manieren op het meer algemene en abstracte niveau een rol speelt en to-
lerantie niet met autoriteit hoeft te worden afgedwongen, wordt tolerantie een persoonlijke
aangelegenheid, een individuele keuze.21

De grondslag van de Nederlandse democratische rechtsstaat is de gelijkheid van alle men-
sen die zich in het land bevinden. Hierin klinkt reeds de vooronderstelling dat de mensen in
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dit land op de een of andere manier op elkaar zijn betrokken. Het ligt niet in de aard van het
begrip tolerantie om als uitgangspunt de mens te nemen als een op zichzelf staande eenheid,
een krachteloos atoom. Bij dit onderwerp past het uitgangspunt van de mens als een wezen
dat zich betrekt op andere mensen. Aan het eerste artikel van de Nederlandse grondwet ligt,
onvermijdelijk, het idee ten grondslag dat de mens een sociaal wezen is, een zooon politikon
om met Aristoteles te spreken. Het meest tolerante uitgangspunt van waaruit over tolerantie
kan worden gesproken is dat van twee gelijkwaardige individuen, die daarnaast op elkaar zijn
betrokken. De vraag is hierbij, zoals in het volgende zal blijken, niet langer 'wat is tolerantie?'
maar 'hoe is tolerantie?'

Hoe is tolerantie?
Het woord tolerantie zelf stemt tot ongerustheid. Wanneer men iets of iemand 'tolereert'
betekent dit immers dat zijn bestaan wordt 'verdragen'. Datgene wat wordt verdragen heeft
dus op z'n minst een vreemd, maar mogelijk ook een ongewenst karakter. Etymologisch
wijst het woord zelfs in de richting van het vreselijkste wat een mens kan overkomen. Het
latijnse to/ero betekent verdragen, dragen en verduren. Dit woord stamt op zijn beurt af van
een verzameling Griekse woorden (t/atos, tol/aoo, tel/oo) die gemeenschappelijk hebben dat
grote ellende en rampspoed wordt doorstaan. De etymologische stam van het woord duidt
op het verduren van een diep ellendig lot.

Met het woord lot is een tweede verontrustende klank van het woord tolerantie gegeven.
'Lot' wordt meestal voorgesteld als het tegenovergestelde van de menselijke vrije wil of keu-
ze. Wanneer de mens zijn lot draagt, dan zal dit hem, hoe hij ook handelt, ten deel vallen.
Oedipus voltrok zijn lot al vluchtende voor dit lot, maar ook Prometheus, die precies wist
wat hem te wachten stond, moest zijn rampzalig lot verduren.

Zowel met de gedachte van diepe ellende, als die van een onbeïnvloedbaar lot is de he-
dendaagse mens niet vertrouwd. Vandaag de dag zijn we zowel gedoemd als uitgedaagd tot
zelfbeschikking. Het humanisme heeft uitdrukkelijk afstand genomen van het idee dat de
mens door een boven hem staande macht - geheel - wordt bestierd. Het tegendeel is het
geval, de mens heeft het vermogen en de verantwoordelijkheid voor het overgrote deel zijn
lot in eigen hand te nemen. Hij of zij is in staat na te denken, afwegingen te maken, te expe-
rimenteren, zelf te handelen.

Opvallend genoeg kan de antieke beschaving ook in het denken over tolerantie een nieuw
perspectief openen, dat voor de hedendaagse samenleving gepast is. Daarvoor is het nodig
acht te slaan op een accentverschuiving die in de Latijnse vertaling van de Griekse woorden
voor tolerantie werd gekozen. Een betekenis van het werkwoord tol/o, dat met to/ere verwant
is, is opnemen. De gegevenheden van het leven moeten op een bepaalde manier worden
opgenomen. Het spreekt voor zich dat deze vertaling beter aansluit bij het humanistische
uitgangspunt van het menselijk vermogen zelf richting te geven aan het bestaan. Tolerantie
betekent nu, betrokken op de medemens, het opnemen van de ander. Het Nederlandse
woord opnemen heeft geen eenduidige betekenis. Het betekent waarnemen en aanvaarden,
maar ook het binnenlaten en bij iets betrekken. Al deze betekenissen en ook de samenhang
ertussen tonen iets van de aard van tolerantie. Daarom zal in het vervolg het woord 'opne-
men' worden gebruikt, waarbij deze betekenissen tezamen worden bedoeld. De vraag naar
tolerantie: 'hoe is tolerantie?' kan nu duidelijker worden gesteld: 'hoe wordt de ander opge-
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nomen?' Hiermee is de eerste stap gezet naar een eigentijdse opvatting van tolerantie. To-
lerantie wordt opgevat als een betrekking tot de ander. De vraag naar het hoe van tolerantie
is de vraag naar de aard van die betrekking tot die ander.

Wanneer daarnaast de eerdergenoemde betekenis van duurzaamheid met het boven-
staande in verband wordt gebracht, dan verschijnt tolerantie als 'het voortdurend opnemen
van de ander'. Deze bepaling van tolerantie legt een nadruk die uitdrukkelijk verschilt van
de algemeen heersende opvatting. Hierin wordt tolerantie meestal opgevat als een eigen-
schap. We kunnen bijvoorbeeld van Nederland zeggen dat het een tolerant land is, maar we
kunnen ook van iemand zeggen dat hij of zij tolerant is. Wat betekent het echter wanneer
iemand van zichzelf zegt dat hij tolerant is? Zijn tolerantie wordt pas duidelijk in zijn hande-
len. Daarom wordt met de uitleg van tolerantie als voortdurend opnemen van de ander ook
voorgesteld om tolerantie niet meer op te vatten als een eigenschap, maar als een activiteit.
Iemand is niet tolerant, maar handelt hoogstens tolerant. Het volstaat dan ook niet om vast
te stellen dat een persoon of een land tolerant is, maar er moet worden onderzocht welk
handelen tolerant is: hoe ziet tolerant handelen eruit?
De bepaling van tolerantie als het voortdurend opnemen van de ander verschuift de bete-

kenis van tolerantie van een eigenschap naar het handelen. Daarmee is ook een verschuiving
aangegeven van theorie naar praktijk. Dit plaatst degene die zich bezint op tolerantie voor
een probleem. De grens van reflectie lijkt te zijn bereikt. Op de vraag 'hoe is tolerantie?'
wordt in de praktijk een enorme verscheidenheid van antwoorden gegeven. Deze moeten
op een andere plaats tot uitdrukking komen. Soms betekent bijvoorbeeld de ander op een
goede manier opnemen hem met geduld en welwillendheid tegemoettreden, maar soms
moeten juist de eigen grenzen worden getoond, waarbij ruzie mogelijk de enige uitweg is.
Taylor heeft een belangrijke vooringenomenheid genoemd: de vooronderstelling van de
waarde van andere culturen. Het handelen dat hij voorstelt is het bestuderen van de andere
cultuur, het toeëigenen daarvan, om tot een verbreding van horizon te komen. Deze intel-
lectuele benadering is echter niet iedereen gegeven. Bovendien is het de vraag of de waarde
van de andere cultuur de reden zou moeten zijn om iemand te tolereren.22 Vanuit de opvat-
ting dat pluraliteit belangrijk is en met zorg moet worden behandeld, is de aanwezigheid van
de ander al reden genoeg om hem of haar met welwillendheid op te nemen.
Toch moet tolerantie niet worden beperkt tot de praktijk. Tussen denken en doen bestaat

op z'n minst een wisselwerking en mogelijk is het onderscheid überhaupt niet reeël. Daarom
nogmaals de vraag: 'hoe is tolerantie?' Onmiddellijk valt op dat een liberale opvatting van
tolerantie die alle nadruk legt op gelijke rechten en verder volstaat met Tm OK, you're OK',
zeer te kort schiet. Tolerantie als het voortdurend opnemen van de ander gaat uit van een
betrokkenheid op de ander. Onverschilligheid, ook in de zin van je niet met een ander be-
moeien, is een keuze, een manier van doen.
Hierboven werd al het dilemma van identiteit geschetst en bovendien met een citaat van

Mirabeau aangegeven dat tolerantie opgevat vanuit dit algemeen en abstract niveau altijd een
vorm van intolerantie met zich meebrengt: er is dan immers een instantie die tolereert en dus
ook niet kan tolereren. Tolerantie opgevat als het voortdurend opnemen van de ander biedt
een uitkomst op dit probleem, en wel omdat vanuit de meer oorspronkelijke bepaling het
begrip identiteit niet meer beslissend is voor tolerantie. Tolerantie opgevat als activiteit ver-
legt de nadruk op erkennning van verschillende identiteiten naar de vraag hoe daadwerkelijk
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met een ander wordt omgegaan. Wanneer iemand tolerant handelt, ziet hij in veel gevallen
juist af van de 'identiteit' van de ander en neemt hem of haar op als medeburger en mede-
mens, als buur, verkoper, chauffeur, ete. De vooringenomenheid dat bij een bepaalde, ver-
meende identiteit een hele serie specifieke eigenschappen hoort, staat tolerant handelen
juist in de weg. Op het niveau van persoonlijk handelen zijn tolerantie en identiteit meestal
onverenigbaar.
Nadenkend over tolerantie is het een misvatting te veronderstellen dat een plurale samen-

leving primair bestaat uit een veelheid van autonome burgers, een verzameling onafhankelij-
ke zelfvoorzienende individuen. Er is sprake van een verscheidenheid van betrekkingen tus-
sen mensen. Het bestaan van andere mensen heeft iets definitiefs, het is een gegeven waar
de mens mee te leven heeft. Het opnemen van de ander is dan ook geen optie of keuze, zoals
het wel of niet dragen van een hoed of het al dan niet aanzetten van de tv.23 Het heeft een
durend karakter. Bovendien is betrokkenheid op de medemens nog op een andere manier
een specifiek soort betrekking. Het gaat bij het opnemen van de ander om een wederkerige
betrekking.24 Enerzijds is het opnemen van de ander geen keuze maar een gegeven, ander-
zijds dwingt het opnemen van de ander de mens ook tot een bepaalde wijze van het opne-
men van zichzelf. Wanneer iemand de ander met angst en wantrouwen benadert en probeert
af te weren, legt dit niet alleen zijn angst en het wantrouwen als houding bloot, maar ook een
zelfverhouding van afweer van die angst.
Tolerantie is een bepaling van de wijze waarop de ander voortdurend wordt opgenomen.

Het gaat er daarbij om dat deze manier van doen getuigt van goed handelen. Naast het du-
rende en wederkerige karakter hiervan is ook openheid iets dat tolerantie tot goed handelen
maakt. Dit betekent in de eerste plaats dat de ander wordt genomen als een ander individu
en niet als iets dat kan worden 'uitgezet' of weggewerkt. Integendeel, tolerant handelen
vooronderstelt, en dit is het karakter van openheid, een vorm van contact, van betrokken-
heid. Hierbinnen is, zoals al is opgemerkt, een enorme verscheidenheid van handelingen
denkbaar, die zich niet beperken tot naastenliefde en redelijkheid.
De opvatting van tolerantie als het voortdurend opnemen van de ander heeft in eerste

aanleg betrekking op het individuele niveau. Vanuit dit niveau verandert ook de opvatting
van tolerantie op de overige niveaus. De vraag of iemand tolerant is, is geen onzinnige vraag,
maar wordt op een ander niveau gesteld dan de vraag hoe iemand tolerant is. Wanneer to-
lerantie wordt opgevat als het voortdurend opnemen van de ander, dan blijkt op dit tweede
niveau tolerantie ook geen eigenschap of predikaat te zijn, maar een houding of een manier
van doen. Het tweede niveau waarop de vraag 'hoe is tolerantie' kan worden gesteld is dus
welke houding of welk vooronderstellen tolerant is. Het is duidelijk dat deze vraag ook be-
trekking heeft op wat we 'vooroordelen' noemen. Tolerantie op dit niveau is goed handelen
als ten opzichte van de andere mens een openheid van de betrekking geldt. Men moet zijn
ofhaar eigen vooringenomenheid op het spel kunnen zetten. Ten aanzien van de houding van
de ander is de houding dan het goede handelen als enige scepsis laat zien.
Ook van een land kan men nagaan hoe het tolerant is. Wanneer we deze vraag vanuit de

nieuwe opvatting van tolerantie stellen, dan heeft de vraag in de eerste plaats betrekking op
de gewoontes in een land. Ook hiervoor geldt weer dat het steeds om een activiteit gaat.
Ethiek betekent dan de verzameling van manieren van doen. De laatste mogelijkheid die
aansluit bij de vraag naar tolerantie als eigenschap, is de vraag hoe tolerantie is onderge-
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bracht. Met deze vraag wordt het politieke en juridische stelsel bedoeld dat een land heeft.
De individuele mens kan de gewoontes van een andere cultuur voortdurend bevragen. Dit
vooronderstelt echter weer een bepaalde houding van openheid naar de gewoontes van
waaruit men de ander ondervraagt. Hierin herkent men Taylors aanname van de waarde van
de andere cultuur, maar ook, en dit moet niet worden vergeten, het uitgangspunt van de
waarde van de eigen cultuur.

Is de hier ontwikkelde opvatting van tolerantie een knieval voor het uitgangspunt van ex-
treem pluralisme, voor de moraal (quod non) van 'we are all natives now'? Deze positie, de
tegenpool van het streven naar meer (nationale) eenheid, is met name bij Franse filosofen
erg populair. Vanuit het uitgangspunt van grote diversiteit wordt gezocht naar een manier
van omgaan met verschillen die zo min mogelijk kwetsend is. J. Kristeva vergelijkt in dit ver-
band het omgaan met het vreemde, dat evengoed in ons zelf als in de ander zit, met een mu-
ziekstuk waarbij de dissonanten een elementair deel uitmaken van het stuk en ook even als
verschil bestaan, maar daarna weer in een oplossing verdwijnen.25

Tolerantie als het voortdurend opnemen van de ander geeft juist een andere richting aan.
Het historische en institutionele karakter van onze samenleving wordt niet verloochend
maar eerder als vertrekpunt genomen. Alleen in een samenleving waarin een grote mate van
vrijheid bestaat, is het zinvol om tolerantie vanuit het handelende individu te beschouwen.
Het grootste deel van onze omgeving is al gegeven. Daarbij horen ook onze gewoontes en
voor een deel zelfs de houdingen waarmee we een ander benaderen. In een samenleving als
de Nederlandse, waarin veel handelingsvrijheid bestaat en dwingende autoriteit is gemini-
maliseerd tot een noodcircuit van strafrecht, is het mogelijk om de gewoontes en houdingen
zonder gevaar voor eigen leven en goed op het spel te zetten. Het spreekt voor zich dat het
van eminent belang is om verworvenheden zeker te stellen. Dit is echter een discussie die in
eerste aanleg niets met tolerantie te maken heeft en vaak zelfs tot intolerantie leidt.

De bestendigheid wordt in de bepaling van tolerantie als het voortdurend opnemen van
de ander niet in de eerste plaats gevonden in de vastheid van wetten en gewoontes, maar in
de aard van tolerantie zelf. In een wereld waarin alles verandert en weinig meer vanzelfspre-
kend gegeven is, waarin gastvrijheid, om met Duyndam te spreken, een keuze is, wordt de
mens uitgedaagd om de duurzaamheid in zijn meest directe omgeving te zoeken, zelfs pri-
mair in zichzelf.

De grond hiervan is niet het begrip identiteit. Wat dan wel? Het is moeilijk om hierop een
kort antwoord te geven. Feit is dat in het doordenken van tolerantie het uitgangspunt van de
mens als rationele actor met morele eigenschappen, weinig houvast biedt. In deze tijd is het
moeilijk om handelingen los te zien van de persoon. Iemand is aardig, beleefd, slordig, gierig,
rustig, moedig etcetera. Hoe hij of zij handelt doet voor ons dan vaak niet meer zo ter zake.
Het idee van moraliteit als eigenschap is in de steeds pluraler wordende samenleving proble-
matisch geworden. Er zijn, om het enigszins gechargeerd te zeggen, langzamerhand zoveel
morele eigenschappen als er mensen zijn. Moraliteit en ethiek dreigen hierdoor versnipperd
te worden, wat het einde van de ethiek betekent.

Tolerantie opgevat als het goed handelen verlegt de aandacht van de persoon met eigen-
schappen naar de handeling zelf. Het handelen zelf moet de maat zijn voor het vinden van
een goede manier van voortdurend opnemen van de ander. Eerst in contact, in het opnemen
zelf, leren we goed te handelen. Tolerantie is geen gegevenheid: de mogelijkheid om tolerant
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te handelen moet worden gevormd, zowel door zelf goed te handelen als door het imiteren
van mensen die tolerant handelen. In de praktijk, door herhaaldelijk goed te handelen, leert
men. De overweging of keuze tot een handeling speelt wel mee, maar kan beter worden ge-
zien als een vooringenomenheid dan als een keuze. Wanneer de goede handeling vaak wordt
herhaald, kan een houding ontstaan van waaruit de specifieke situatie telkens wordt inge-
schat. In plaats van een persoon met morele eigenschappen is hier eerder sprake van een
sterk karakter.

De mens is in de hedendaagse maatschappij uitgedaagd, zowel als gedoemd tot zelfbe-
schikking. Het is niet verwonderlijk dat juist in een bezinning op tolerantie twee uitersten
zichtbaar worden. In de spanning tussen individuele vrijheid en de algemene autoriteit van
de staat wordt de vraag om tolerantie sterker. Tolerantie is opgevat als het voortdurend op-
nemen van de ander. Zowel het gevaar van een plurale samenleving als de waarde die deze
samenleving heeft, is hierbij het uitgangspunt. Pluraliteit is een gevaar wanneer de samenle-
ving wordt opgevat als een verzameling zelfvoorzienende individuen en wanneer, om met
Hegel te spreken, ieder zichzelf tot doel heeft en al het andere hem niets is.26 Ook is plurali-
teit een gevaar wanneer de mens louter als 'native' wordt opgevat, los van alle traditie en
cultuur. Hierin ligt de veronachtzaming besloten van juist datgene wat de mens in staat stelt
in vrijheid te denken en te handelen. De waarde van de plurale samenleving ligt in de grote
hoeveelheid mogelijkheden die het indiv~du gegeven zijn. Hierin ligt ook de opgave om te
kiezen voor gastvrijheid, om de ander voortdurend goed handelend op te nemen. Hierin ligt
het welvaren van de mens. Wie vertrekt vanuit dit uitgangspunt krijgt tolerantie in zicht.
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Impliciet en expliciet humanisme
Notities over de toekomst van het Humanistisch Verbond

Harry Kunneman

Sinds enkele maanden ben ik donateur van het HV. Niet alleen omdat die mogelijkheid pas
sinds kort bestaat, maar vooral ook omdat er tekenen zijn dat het HV zijn koers aan het ver-
leggen is: van expliciet naar impliciet humanisme, en dat is een koerswijziging die mijns in-
ziens steun verdient. In het zicht van de eenentwintigste eeuw staat het HV namelijk op een
tweesprong. De verzuilde samenleving waarin het Verbond verworteld is en waaraan het
mede zijn succes te danken heeft, is in snel tempo aan het verdwijnen.! De identiteit en de
bestaansvisies van individuen worden steeds minder collectief gestempeld. Voor de con-
structie van het eigen levensverhaal put het hedendaagse walkmanego uit vele, wisselende
bronnen, variërend van levensstijlen die op mondiale schaal aan de man en vrouw gebracht
worden tot allerhande literaire en spirituele brokstukken uit een van de vele kraampjes op de
nationale zingevings- en zelfontplooiingsmarkt. Dat gebeurt bovendien niet langer in een
perspectief van gemeenschappelijke wederopbouw, zelfbewuste modernisering en hoop-
volle emancipatie, maar onder postmoderne culturele condities. Het hedendaagse walkman-
ego moet zijn eigen levensverhaal ontwikkelen tegen het decor van een risicomaatschappij,
die zowel op individueel als op collectief niveau grote onzekerheden in zich bergt, maar ook
nieuwe mogelijkheden biedt om de kwaliteit van het dagelijks bestaan op eigen wijze inhoud
te geven.
In die situatie kan het HV achterom blijven kijken naar alles wat bereikt is en proberen dat

te verdedigen tegen de tand des tijds en de postmoderne cariës, of het kan zelfbewust een
andere weg inslaan en zich ontwikkelen tot een organisatie die zichzelf niet als woordvoer-
der en belangenbehartiger van een levensbeschouwelijk volksdeel beschouwt, maar in
plaats daarvan een scala van hoogwaardige diensten verleent met betrekking tot de kwaliteit
van het dagelijks bestaan aan postmoderne individuen die zo goed en zo kwaad als dat gaat
de regie proberen te voeren over hun eigen levensverhaal. Aan individuen, met andere
woorden, die wel op zoek zijn naar interessante gesprekspartners, naar stimulerende en in-
spirerende discussiefora en naar specifieke vormen van dienstverlening en eventueel hulp
bij het vinden van een eigen vorm van omgang met onvermijdelijke bestaansknopen; maar
in afnemende mate behoefte hebben aan een organisatie die in naam van een expliciet huma-
nisme een centralistisch beheer probeert te voeren over klaarliggende uitgangspunten en
antwoorden en daarbij meer geïnteresseerd is in het propageren daarvan dan in het stimule-
ren van culturele en maatschappelijke leerprocessen rond de thema's waarover zij zich uit-
spreekt.
Op dit punt tekent zich momenteel een koerswijziging af binnen het HV, die mijns inziens

krachtige steun verdient, onder meer via een diepgaand, decentraal gevoerd inhoudelijk de-
bat over de ins en ou/svan deze koerswijziging. Als prikkel tot voortgezette meningsvorming
daarover wil ik in deze discussievoorzet het verschil tussen expliciet en impliciet humanisme
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nader uitwerken. Voor de duidelijkheid zal ik dat verschil enigszins op de spits drijven op
drie gebieden waar het HV en zijn verschillende werkstichtingen actief zijn of zouden kunnen
zijn: a) openbare meningsvorming en publiek debat; b) dienstverlening bij de omgang met
bestaansknopen; c) geestelijk werk.

Ad a) openbare meningsvorming en publiek debat
De verschuiving waar het om gaat kan in een eerste aanloop verhelderd worden aan de hand
van het beeld van de ideale toehoorder dat het Verbond en aanpalende organisaties impliciet
hanteren wanneer zij één van hun belangrijkste taken vervullen: het bevorderen van, en in-
spireren tot openbare meningsvorming en publiek debat over klemmende politieke, sociaal-
economische, culturele en persoonlijke vragen.

Het is nog maar enkele jaren geleden dat het HV in een lofwaardige poging deze taak op-
nieuw serieus te nemen een aantal commissies instelde die rond een aantal van dergelijke
vragen een inhoudelijk standpunt dienden te formuleren. De meerderheid van deze com-
missies koos daarbij de vertrouwde levensbeschouwelijke ingang en zette zich aan het
schrijven van een rapport onder de titel Humanisme en 'X'. De variabele X staat daarbij voor
een willekeurige inhoud, variërend van euthanasie en bio-ethiek tot ontwikkelingshulp en
uitvaartbegeleiding. De inzet is steeds om te bepalen wat het humanistische standpunt is met
betrekking tot welke kwestie dan ook. Niet alleen functioneert de eigen levensbeschouwing
daarbij als het overkoepelende kader waaraan de gewenste antwoorden min of meer deduc-
tief ontleend kunnen worden. Bovendien, en veel belangrijker, wordt de potentiële lezer of
toehoorder daarbij in de positie geplaatst van iemand die behoefte heeft aan een dergelijke le-
vensbeschouwelijke waarheid, aan een expliciet, als zodanig afgekondigd humanistisch ant-
woord op de specifieke vraag in kwestie. Een dergelijke 'humanisme-en ...'-benadering is
prototypisch voor het expliciete, op grondslagen en uitgangspunten gefixeerde humanisme
dat zijn wortels heeft in de verzuilde samenleving en potentiële toehoorders aanspreekt als
leden van een wij-groep met een duidelijk afgebakende levensbeschouwelijke identiteit.

In recente, door het bureau van het HV geïnitieerde projecten, bijvoorbeeld rond de 'con-
sumptiemaatschappij', wordt echter gebroken met een dergelijk expliciet humanisme. In
plaats van een benadering volgens het stramien 'humanisme-en-de-consumptiemaatschap-
pij', wordt het inhoudelijke thema waarover men het gesprek en de meningsvorming wil sti-
muleren centraal gesteld. Uit de manier waarop dat gebeurt komt bovendien naar voren dat
het niet gaat om het articuleren en verbreiden van een specifiek humanistische optiek op
vragen rond consumptie en zingeving, maar om het stimuleren en faciliteren van de eigen
standpuntbepaling van potentiële toehoorders of gesprekspartners los van een wij-identiteit. De
ideale toehoorder wordt, met andere woorden, niet gepositioneerd als (beoogde) drager van
een humanistische theemuts. In plaats daarvan wordt zij aangesproken als een hedendaags
individu dat zelf het beheer voert over de inhoud en de ontwikkeling van haar bestaansvisie
en zich daarbij onder meer verhoudt tot expliciet geformuleerde levensbeschouwelijke kaders
en uitgangspunten, maar de eigen visie niet noodzakelijk levensbeschouwelijk overkoepeld
wenst te zien.

De overgang van een expliciet naar een impliciet humanisme betekent geenszins een ver-
watering, noch een weigering om kleur te bekennen. In de eerste plaats moet een impliciet
humanisme namelijk desgewenst geëxpliciteerd kunnen worden. Gevraagd naar het eigen
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standpunt als deelnemer aan het debat, dient uiteraard een inhoudelijk antwoord gegeven te
kunnen worden, ook al zal dat antwoord gegeven het brede scala aan opvattingen en invals-
hoeken zowel binnen de verschillende humanistische tradities als binnen de humanistische
beweging niet het, maar een humanistisch standpunt zijn. In de tweede plaats, en veel belang-
rijker, kan en moet een impliciet humanisme zich vooral ook waarmaken via de communica-
tieve kwaliteit van zijn eigen optreden.

\Vat daarmee bedoeld is, kan verhelderd worden aan de hand van een conceptueel onder-
scheid uit de hedendaagse taalfilosofie dat in dit verband van belang is, namelijk het verschil
tussen de propositionele inhoud en de performatieve strekking van uitspraken. Onder de
propositionele inhoud van een uitspraak wordt datgene verstaan wat middels een uitspraak
over de werkelijkheid wordt beweerd, bijvoorbeeld 'het HV bevindt zich op een tweesprong'.
De performatieve strekking van een uitspraak, of preciezer van een taalhandeling, heeft
daarentegen betrekking op de relatie tot de toehoorder die middels een taalhandeling tot
stand wordt gebracht. Die kan vele vormen aannemen, bijvoorbeeld een vraag of een bewe-
ring, een bevel of een waarschuwing, een smeekbede of een belediging, enzovoort.

In aansluiting op dit onderscheid kan nu verhelderd worden waarom een impliciet huma-
nisme allerminst een verwaterd humanisme hoeft te zijn. Humanistische waarden hoeven
niet noodzakelijk op inhoudsniveau, via expliciete propositionele inhouden uitgedragen te
worden, maar kunnen ook en juist performatief gestalte krijgen, in de manier waarop men
anderen benadert en zichzelf presenteert, via de communicatieve kwaliteit van de relatie die
men met anderen aangaat. De waarden waar humanisten voor zeggen te staan zoals autono-
mie, respect voor individuele bijzonderheid, gelijkwaardigheid en solidariteit, kunnen in de
hedendaagse cultuur veel overtuigender performatief dan propositioneel tot uitdrukking
worden gebracht. Op inhoudsniveau, op het niveau van expliciet gearticuleerde zelfbeelden
en werkelijkheidsopvattingen, bevinden we ons onmiskenbaar in een overgangsfase, waarin
oude zekerheden aan het schuiven zijn, gevestigde taalspelen hun relevantie verliezen en al-
lerwege ingrijpende culturele transformaties plaatsvinden. In die situatie gaat het er vooral
om beweeglijk te kunnen zijn, op zoek te durven zijn, onderzoekend in je eigen tijd te willen
staan. In een dergelijke situatie zijn waarden als communicatieve openheid, respect voor an-
derszijn en ruimte voor individuele bijzonderheid, zowel bij jezelf als bij anderen, op perfor-
matief niveau relevanter dan ooit, terwijl tegelijkertijd op propositioneel niveau nieuwe arti-
culaties en inbeddingen daarvan noodzakelijk zijn, juist vanuit het streven om die waarden
daadwerkelijk serieus te nemen, en dat wil zeggen: bereid zijn tot leerprocessen met betrek-
king tot een adequatere realisering daarvan.

Een interessant voorbeeld van de dilemma's die daarbij optreden, en van de tegenstellin-
gen tussen de propositionele inhoud en de performatieve strekking van taalhandelingen,
werd geboden door de Socrateslezing die Rosi Braidotti in december 1993 in Utrecht hield
over 'nomadische subjectiviteit'. In mijn beleving was haar verhaal zowel op propositioneel
als op performatief niveau prikkelend en vernieuwend. Zij legde een aantal uitdagingen neer
op een betrokken manier, die uitnodigde tot een eigen stellingname bij de toehoorders. Bij
het slotwoord van de avond achtte de voorzitter het echter opportuun om te benadrukken
dat zij in het verhaal van Braidotti tussen de regels door toch ook duidelijke humanistische
elementen had gehoord, zoals autonomie en solidariteit. Op propositioneel niveau probeer-
de zij daarmee de avond nog enigszins in het teken van een expliciet humanisme te plaatsen.
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Maar op performatief niveau ondergroef zij in mijn beleving de autonomie die zij expliciet
als waarde aanriep door haar toehoorders toe te spreken alsof die niet bestand waren tegen
enige verwarring en gerustgesteld dienden te worden dat onder de oppervlakte alles bij het
oude bleef. De ideale toehoorder werd hier, met andere woorden, performatief gepositio-
neerd als een afhankelijk verbondslid, in plaats van enigszins serieus genomen te worden als
'nomadisch subject'.
Het stemt mij hoopvol dat precies op dit punt het bureau van het Verbond een andere

weg probeert in te slaan en waarden als openheid, kritische discussie en autonomie perfor-
matief gestalte geeft in de projecten die het ontwikkelt, en daarbij het 'humanisme-en' -pa-
troon achter zich durft te laten.

Ad b) dienstverlening bij de omgang met bestaansknopen
Een tweede veld waarop de hier bepleite overgang van expliciet naar impliciet humanisme
_ of preciezer van propositioneel naar performatiefhumanisme - gestalte kan krijgen, is het
brede gebied waarop vanuit humanistische waarden steun en advies geboden kan worden bij
de omgang met bestaansknopen. Met het begrip 'bestaansknopen' doel ik op die gebeurte-
nissen en episodes in een mensenleven (zoals de geboorte van een kind, problemen op het
werk of in een studie, ziekte, een relatiecrisis, opvoedingsproblemen, het overlijden van een
geliefde, enzovoort) die gekenmerkt worden door een grote emotionele intensiteit, een ver-
dichting van het leven, een bij elkaar komen en aangesproken worden van verschillende dra-
den uit het levensverhaal van de betrokkenen, terwijl tegelijkertijd die draden in de knoop
zitten en onontwarbaar lijken, zodat de draad waarlangs het eigen levensverhaal zich weer
zou kunnen afwikkelen tijdelijk in nevelen gehuld of zelfs onvindbaar is. Op die momenten
of in die episodes staat de kwaliteit van het eigen bestaan en van de eigen leefwereld recht-
streeks op het spel. Juist hier opent zich mijns inziens voor humanistisch geïnspireerde orga-
nisaties, waaronder ook het HV, een belangrijk veld voor een eigentijds, performatiefhuma-
nisme, dat zich niet profileert via verzuilde thema's als secularisering en atheïsme, maar
vooral via eigentijdse vormen van dienstverlening bij de omgang met bestaansknopen. Op-
nieuw probeer ik de discussie op scherp te stellen door de verschillen tussen expliciet en
impliciet humanisme enigszins op de spits te drijven.
Vanuit een expliciet, propositioneel georiënteerd humanisme zou het hierbij vooral gaan

om het ontwikkelen en verbreiden van humanistische antwoorden op de vragen die zich rond
dergelijke bestaansknopen voordoen. Vanuit een performatiefhumanisme gezien, gaat het
in de eerste plaats om het scheppen van ruimte waarbinnen de betrokkenen zich gesteund
kunnen voelen in het zoeken naar eigen antwoorden. In die zoektocht kan de beschikbaar-
heid van interessante gesprekspartners met een duidelijk eigen standpunt en een gearticu-
leerde visie op de vragen in kwestie bijzonder nuttig zijn. Voor hedendaagse, postmoderne
individuen kan het echter nauwelijks de inzet van dergelijke gesprekken zijn om een huma-
nistisch antwoord te krijgen op de vragen waar men voor staat, maar eerder om beter zicht te
krijgen op de eigen knoop en op de eigen hulpbronnen om daar op een creatieve manier mee
om te gaan, en die kunnen gelukkig zeer divers zijn en weinig of niets met het humanisme
als georganiseerde levensbeschouwing te maken hebben.
Dit betekent mijns inziens dat ook vormen van dienstverlening op dit gebied in onze tijd

afscheid dienen te nemen van het 'humanisme-en ...'-patroon en zich niet als humanistisch
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dienen te afficheren, maar aansluiting bij de behoeften van doelgroepen dienen te zoeken
via de performatieve kwaliteit van de geboden diensten.

Een voorbeeld kan dat misschien verduidelijken. In het noorden van het land is humanis-
tische uitvaartbegeleiding een bloeiende vorm van dienstverlening, waar zoveel vraag naar
is dat de vrijwilligers die deze begeleiding bieden zelfs overbelast dreigen te raken. In andere
delen van het land is er echter veel minder vraag naar dergelijke begeleiding. Hoewel nader
onderzoek hier geboden is, lijkt het er sterk op dat in het noorden van het land als gevolg van
specifieke historische omstandigheden een vruchtbare voedingsbodem bestaat voor de
combinatie van expliciet humanisme en een kwalitatiefhoogwaardige vorm van dienstverle-
ning, die de humanistische uitvaartbegeleiding in het noorden kenmerkt. Elders in het land
bestaat die voedingsbodem echter niet of in veel mindere mate, terwijl ook hier wel degelijk
behoefte bestaat aan vormen van uitvaartbegeleiding die meer intimiteit en waardigheid toe-
laten dan het semi-industriële crematioriumgebeuren waarmee velen heden ten dage min of
meer noodgedwongen genoegen nemen.

Vanuit het perspectief van een expliciet humanisme ligt het voor de hand om in deze be-
hoefte te voorzien door ook in andere delen van het land de humanistische uitvaartbegelei-
ding krachtig te stimuleren, overeenkomsten aan te gaan met uitvaartondernemers, enzo-
voort. Vanuit het perspectief van een impliciet humanisme gezien, ligt het echter meer voor
de hand om het gebrek aan succes van de humanistische uitvaartbegeleiding buiten het
noorden van het land in verband te brengen met het feit dat een humanistisch uithangbord
hier geen aantrekkingskracht heeft en naar wegen te zoeken om de performatieve kwaliteit
die deze vorm van dienstverlening onmiskenbaar heeft vanuit een impliciet humanisme in
nieuwe vormen in te bedden.

Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het oprichten van centra voor bestaansvragen,
waar - in samenwerking met andere humanistisch geïnspireerde organisaties zoals Humani-
tas en de Universiteit voor Humanistiek - verschillende vormen van dienstverlening aan-
geboden kunnen worden die met de kwaliteit van het dagelijks bestaan en de omgang met
bestaansknopen van doen hebben, variërend van uitvaartbegeleiding en persoonlijke ge-
sprekken tot filosofiecursussen, organisatieadviezen, werkbegeleiding en kwalitatief onder-
zoek op het gebied van zingevingsvragen. Dergelijke centra zouden zich niet met een huma-
nistisch uithangbord dienen te tooien, maar zich, zonder de eigen humanistische inspiratie
te verheimelijken, vooral moeten profileren op de kwaliteit en de praktische betekenis van
hun dienstverlening.

Ad c) geestelijk werk
Dat brengt me bij het derde en laatste gebied waar het verschil tussen expliciet en impliciet
humanisme duidelijk uitgetekend kan worden: het geestelijk werk. Het is duidelijk dat de
zoëven ruw geschetste centra voor bestaansvragen zich op een gebied zouden bewegen dat in-
houdelijk gezien een grote verwantschap vertoont met de vragen en thema's waarmee
geestelijk werkers als ambtsdragers vanwege het HV dagelijks bezig zijn. Als beroepssoort is
het geestelijk werk de afgelopen decennia echter niet in staat geweest ook maar één stap te
zetten buiten de deuren van de verzuilde instituties waarin het wortel heeft weten te schie-
ten. Het is in mijn ogen een duidelijke indicatie van de conservatieve, vernieuwingen blokke-
rende invloed van het expliciete humanisme dat tot voor kort in het HV domineerde, dat de
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enige substantiële uitbreiding van arbeidsplaatsen voor geestelijk werkers die door het HV de
afgelopen jaren gerealiseerd is, namelijk in het werkveld justitie, niet voortvloeit uit de er-
kenning van de bijzondere betekenis van het geestelijk werk voor de organisaties in kwestie,
maar te danken is aan de uitbreiding van het aantal cellen bij justitie. Het beroep profiteert
hier van een maatschappelijke misstand, zoals duidelijk blijkt uit het feit dat die cellen waar-
schijnlijk voor meer dan de helft door allochtonen gevuld zullen gaan worden, voor wie ove-
rigens nauwelijks geestelijke verzorging beschikbaar is.

Om misverstanden te voorkomen voeg ik hieraan toe dat dit gebrek aan erkenning van de
intrinsieke betekenis van het geestelijk werk weinig te maken heeft met de kwaliteit van het
werk van individuele geestelijk verzorgers. De begeleiding die zij onder vaak moeilijke om-
standigheden geven, wordt door de betrokkenen doorgaans als zeer waardevol en als een
schaars goed ervaren. Het gaat mij, anders gezegd, niet om de performatieve betekenis van
het geestelijk werk, maar om de constatering dat die betekenis, doordat zij vanuit het HV ge-
koppeld wordt aan een expliciet, propositioneel gericht humanisme, binnen de bestaande
werkvelden op organisatieniveau niet voldoende erkenning vindt en daarbuiten nauwelijks
voet aan de grond krijgt.

Dat gebrek aan erkenning komt ook naar voren uit het praktisch ontbreken van geestelij-
ke verzorging in de kwaliteitswetgeving binnen de gezondheidszorg. Het is toch een teken
aan de wand dat de geestelijke verzorging in een tijd waarin zingevingsvragen zich opnieuw
in een grote belangstelling mogen verheugen, in de zorgsector zonder slag of stoot buiten de
kwaliteitswetgeving gehouden kan worden, terwijl dergelijke vragen hier toch acuut aan de
orde zijn en langs de achterdeur van een speciaal, door het CDA geïnitieerd wetje, binnen de
poorten gehouden moeten worden - zonder dat in dat wetje overigens ook maar iets rond
de financiering geregeld wordt. Dat zijn onaangename feiten, die echter niet verdwijnen
door de andere kant uit te kijken of uitgekauwde slogans te blijven herhalen over secularise-
ring en de daarmee zogenaamd verbonden groeimogelijkheden voor het expliciete huma-
nisme. De feitelijke situatie is namelijk dat dit humanisme met talloze draden verbonden is
met de verzuilde samenleving en binnen enkele decennia in een marginale positie dreigt te
belanden wanneer het er niet in slaagt nieuwe draden te spinnen waarmee het eigentijdse
culturele en maatschappelijke ontwikkelingen kan gaan trekken, in plaats van daar steeds ver-
der achteraan te hobbelen. Een dergelijke vernieuwing is bij uitstek noodzakelijk en moge-
lijk in de 'eigen' beroepsgroep van het HV: het geestelijk werk. Bestaande, met veel moeite
verworven posities moeten uiteraard niet opgegeven worden, maar tegelijkertijd dient met
kracht gewerkt te worden aan vernieuwing. Twee lijnen tekenen zich hier duidelijk af.

In de eerste plaats lijkt het mij dringend noodzakelijk om in de sector die zich daar het
meest voor leent, de zorg, tot een vernieuwing van het geestelijk werk te komen in het teken
van een impliciet, performatiefhumanisme. Die vernieuwing kan op twee pijlers gefundeerd
worden. Om te beginnen is het dringend noodzakelijk om de diensten die geestelijk werkers
aanbieden niet te beperken tot geestelijke verzorging, maar uit te breiden met andere vor-
men van professionele ondersteuning bij de omgang met bestaansknopen binnen zorginsti-
tuties. De nieuwe, wetenschappelijke beroepsopleiding voor geestelijk werkers biedt daar-
voor interessante aanknopingspunten. De opleiding blijft niet beperkt tot het gebied dat
vanouds de kracht van geestelijk werkers uitmaakt, namelijk individuele begeleiding en
groepsgesprekken, maar is ook gericht op belangrijke flankerende vaardigheden bij de om-
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gang met bestaansknopen binnen zorginstituties, met name kwalitatief onderzoek, beleids-
en organisatieadviezen en educatieve activiteiten in het kader van het interne opleidingsbe-
leid. Op basis daarvan kan de meerwaarde van geestelijk werkers voor de organisaties die
hen betalen met meer kracht van argumenten aannemelijk worden gemaakt. Dat geldt te-
meer wanneer deze eerste pijler gecombineerd kan worden met een tweede, namelijk de om-
vorming van denominatie-gebonden geestelijke verzorging tot 'geestelijke zorg nieuwe stijl'.
Kenmerkend voor geestelijke zorg nieuwe stijl is het feit dat degenen op wie men zich richt
niet aangesproken worden als (potentiële) leden van een levensbeschouwelijk genootschap,
maar als hedendaagse individuen die zelf de regie voeren over hun bestaansoriëntatie en bij
de articulatie daarvan onder omstandigheden behoefte kunnen hebben aan een gespreks-
partner op niveau. Daarbij is het van groot belang dat die gesprekspartner zelf duidelijk weet
waar zij in levensbeschouwelijk opzicht staat en vanuit haar eigen, professioneel en institu-
tioneel vitaal gehouden bestaansoriëntatie een duidelijke inhoudelijke inbreng heeft in het
samen spreken over en verhelderen van de bestaansknopen van cliënten. Maar het gesprek
vindt plaats vanuit en op basis van het verschil tussen de bestaansoriëntaties van de betrokkenen,
niet vanuit de veronderstelling dat de cliënt onder dezelfde levensbeschouwelijke theemuts
thuishoort of de onuitgesproken hoop dat hij daaronder zal belanden. De ideale cliënt
wordt, met andere woorden, niet gepositioneerd als iemand die behoefte heeft aan verzor-
ging, wordt, met andere woorden, niet impliciet in een afhankelijke positie geplaatst, maar
wordt benaderd als iemand voor wie geestelijke zorg deel uitmaakt van de zorg voor zich-
zelf, zoals Henk Manschot in zijn oratie uiteenzet; deel uitmaakt van de ontwikkeling en in-
standhouding van een reflexieve identiteit als hedendaags, postmodern individu, zoals de
socioloog Giddens zegt.2

Deze overgang van een expliciet naar een impliciet humanisme vindt momenteel binnen
het geestelijk werk al plaats. In toenemende mate worden afdelingen in zorginstituties ver-
deeld onder de leden van de dienst geestelijke verzorging en worden cliënten dus benaderd
door een geestelijk verzorger die zich als professional presenteert, niet als vertegenwoordi-
ger van een denominatie. Onderdeel van haar professionaliteit is echter het vermogen om
vanuit een reflexief verantwoorde, in de eigen existentie verwortelde en in voortdurende
discussie met anderen vitaal gehouden levensbeschouwing op niveau inhoudelijk weerwerk
te leveren in het gesprek met cliënten over bestaansknopen.
Wanneer langs deze lijnen het geestelijk werk losgemaakt kan worden van verzuilde pa-

tronen en aan kan haken bij de voortschrijdende individualisering van bestaansoriëntaties
zonder daarbij op performatief niveau de eigen identiteit te verliezen, en bovendien naar de
instellingen toe een breder scala aan professionele competenties aan kan bieden op een ge-
bied waar in de zorg een duidelijke behoefte aanwezig is, dan kan de krampachtige verdedi-
ging van verworven posities die nu overheerst, aangevuld worden met een vernieuwingsge-
richte strategie. Van daaruit kan de beroepsgroep het toekomstgerichte elan herwinnen
waartoe zij in staat is en waar ze op grond van de intrinsieke betekenis en de inhoud van haar
werk ook het volste recht op heeft.

De tweede lijn waarlangs het geestelijk werk vernieuwd kan worden ligt gezien het voor-
afgaande voor de hand: het beroep dient bevrijd te worden uit zijn intramurale opsluiting en
in nieuwe kaders ingebed te worden, zodat het zijn waarde op een veel breder gebied kan
bewijzen. Het oprichten van voornoemde centra voor bestaansvragen via een samenwerkings-
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verband tussen verschillende humanistisch geïnspireerde organisaties kan een eerste stap
zijn op die weg.

Tot slot wil ik er met nadruk op wijzen dat het impliciete humanisme waarvoor hier een
lans gebroken wordt, allerminst een gebrek aan kleur of aan levensbeschouwelijke identiteit
impliceert. Integendeel. Het is veel gemakkelijker om de eigen levensbeschouwing in de
vorm van uitgangspunten in propositioneIe vorm te verkondigen dan ze performatief waar
te maken. Juist wanneer men performatief ernst maakt met waarden als aandacht voor ver-
schil, respect voor individuele bijzonderheid en ruimte voor mensen om serieus in gesprek
te komen over datgene waar het hun in de kern om te doen is, juist wanneer men, anders
gezegd, aan humanisme op handelingsniveau inhoud wil geven, juist dan kan men er niet
omheen om op vele maatschappelijke niveaus en in allerlei institutionele verbanden daad-
werkelijk op te komen voor mondigheid, gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en solidariteit.

Het hier bepleite impliciete humanisme is, kortom, een strijdbaar humanisme dat de daad
het woord laat dekken in plaats van magere daden onder een saus van ritueel herhaalde le-
vensbeschouwelijke slogans te verbergen en zich tevreden te stellen met een daardoor opge-
wekt comfortabel wij-gevoel. Gelukkig tekent zich momenteel binnen het Humanistisch
Verbond de overgang van een expliciet, in de verzuiling geworteld humanisme naar een im-
pliciet, performatief humanisme duidelijk af. Het valt te hopen dat die overgang onder de
bezielende leiding van de nieuwe voorzitter daadwerkelijk zijn beslag zal krijgen.

Noten
1. Vgl. hiervoor: H. Kunneman, Van theemutscultuur naar }valkmanego. OpsteJJen overpostmoderne

individualiteit (JY1eppel1995).
2. Vgl. H. Manschot, Levenskunst of lijfbehoud CUtrecht 1995) en A. Giddens, Moderniry and seJftdentiry

(Cambridge 1991).
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Het argument van de trein
Debat over hulp bij zelfdoding

Peter Henk 5teenhuis*

Psychiater B.E. Chabot werd in april 1995 door het Medisch Tuchtcollege
berispt, aangezien hij de vijftigjarige Netty Boomsma de middelen had verstrekt
om een eind aan haar leven te maken. Het nieuwe aan deze zaak is dat het hier
ging om iemand die niet in de stervensfase verkeerde, maar om een vrouw die
vanwege de dood van haar twee zoons niet langer wilde leven. Chabot werd
door de Hoge Raad zonder oplegging van straf schuldig bevonden, aangezien
hij verzuimd had Netty door een tweede psychiater te laten onderzoeken. Wel
liet de Hoge Raad de mogelijkheid open dat hulp bij zelfdoding ook
gerechtvaardigd kan zijn wanneer er alleen sprake is van 'psychisch lijden '.
Voormalig Socrateshoogleraar Hans Achterhuis is een van de schrijvers van de
bundel Als de dood voor het leven. Over professionele hulp bij zelfmoord,
waarin vijf auteurs vanuit verschillende invalshoeken stelling nemen tegen de
ontwikkeling om ook buiten de stervensfase hulp bij zelfdoding te verlenen.
Govert den Hartogh, eveneens voormalig Socrateshoogleraar, schreef in
Medisch Contact een scherpe kritiek op de bundel: 'een harteloos boek'.
Het Humanistisch Verbond organiseerde in samenwerking met dagblad Trouw
een debat tussen deze twee filosofen. Eerste vraag aan Hans Achterhuis: 'Wat
vind je van het verwijt van harteloosheid?'

Achterhuis: 'Ik ben drie keer eerder voor harteloos uitgemaakt. De eerste keer ging het over
welzijnswerk. Alle Nederlanders liet ik in de kou staan: harteloos. De tweede keer betrofhet
ontwikkelingshulp: ik had geen oog voor de ellende in de Derde Wereld. De laatste keer ging
het over seksueel contact van hulpverleners met cliënten. Ik heb me daar sterk tegen verzet.
Dat was harteloos van mij.
Het oordeel "harteloos" beroept zich op een groep tegen wie je je zou richten. Dit is geen
argumentatie, dit is optellen en aftrekken. Hoeveel personen voelen zich door jou gesteund,
hoeveel in de steek gelaten. Deze kritiek raakt mij diep. In naam van anderen wordt mij dit
verwijt gemaakt. Geen betrokkene heeft mij harteloos genoemd.'

Den Har/ogh: 'Het is de conclusie van mijn verhaaL.'

Achterhuis: 'Conclusie? De opmerking staat aan het begin.'

Den Har/ogh: 'Daar kondig ik het aan. Harteloos ben je niet wanneer je het standpunt huldigt
dat hulp bij zelfdoding altijd moet worden geweigerd, een standpunt dat u en de andere
schrijvers van het boek Als de dood voor het leven innemen en dat verder gaat dan de uitspraak
van het Medisch Tuchtcollege, maar harteloos ben je wel wanneer je de gevaren van een
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standpunt niet aan beide kanten afweegt. Als je te gemakkelijk meegaat met de wensen van
de patiënt, zoals Chabot nu wordt verweten, en daardoor elk mogelijk perspectief afsluit-
dát gevaar moet je afwegen tegen de gevolgen van een onherroepelijk "nee", waardoor er
altijd patiënten bij zullen zijn die je dwingt tot een uitzichtloos bestaan. Het alternatief dat
deze mensen hebben, is een zelfgekozen dood door middel van zeer harde middelen.'

Achterhuis: 'Dat noem ik chantage. Ik heb mensen gesproken van wie het leven uitzichtloos
was, maar die nu blij zijn destijds niet iemand à la Chabot te hebben ontmoet.'

Den Hartogh: 'Zeg ik toch. Je moet beide gevaren tegen elkaar afwegen. Als je elke hulp bij
zelfdoding weigert, zullen er patiënten zijn voor wie het bestaan uitzichtloos blijft. Van die
tweede afweging heb ik in Als de dood voor het leven niets gemerkt. Jullie overwegen geen mo-
ment dat een psychiater ook een fout kan maken als hij hulp bij zelfdoding weigert. Daarom
noem ik jullie boekje harteloos. Je moet altijd proberen het leven te behouden, maar in uit-
zonderlijke, extreme situaties kun je overtuigd zijn van de rechtvaardigheid van het toegeven
aan de vraag naar hulp bij zelfdoding.'

Achterhuis: 'U gaat ervan uit dat als mensen niet door een medicus worden geholpen ze een
uitzichtloos leven hebben. Ik ben het daar niet mee eens. Laat ik het gedicht De dood van
Vasalis voorlezen.

De Dood wees mij op kleine, interessante dingen:
dit is een spijker - zei de Dood - en dit een touw.
Ik zie hem aan, een kind. Hij is mijn meester
omdat ik hem bewonder en vertrouw,
de Dood.

Hij wees mij alles: dranken, pillen,
pistolen, gaskraan, steile daken,
een bad, een scheermes, een wit laken
'zomaar' - voor als ik eens zou willen
de dood.

En vóór hij ging, gaf hij me nog een klein portre~e ...
'Ik weet niet, of je 't al vergeten was,
het komt misschien nog wel te pas
voor als je eens niet meer zou willen
sterven,
maar wie let je?'
zei de Dood.

(uit: Parken en woestijnen)
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Dit gedicht staat in een lange, voor mij essentiële traditie over de dood, waarin talloze uitwe-
gen worden beschreven. Plotseling, en dat is echt uniek voor Nederland, is de dokter een
uitweg. Nog nooit is de medicus als mogelijke Dood gezien. Vreselijk.
Ethici zijn het erover eens dat je niet moet ingaan op opmerkingen van suïcidale patiënten
over de mogelijke wijze waarop ze zelfmoord zullen plegen als ze niet door een arts of psy-
chiater daarbij geholpen worden. Bekend is natuurlijk de trein. Maar dezelfde ethici gebrui-
ken nu het "treinargument" tegen mij als ik beweer dat professionele hulp bij zelfmoord niet
kan. Dat bedoel ik met chantage. U gebruikt in uw artikel twee keer het argument van de
trein.
Een gevaarlijke chantage omdat praten over zelfmoord mimetisch is, nabootsend werkt.
Voor de Tweede Wereldoorlog kwam het niet voor dat men voor de trein sprong. Als je naar
het gedicht van Vasalis kijkt, zie je dat er andere mogelijkheden zijn. De trein is van alle uit-
wegen de gewelddadigste.'

Den Hartogh: 'Hier is sprake van een feitelijk misverstand aan uw kant. U denkt dat het in
deze maatschappij gemakkelijk is betrouwbare en milde middelen te verkrijgen om een ein-
de aan het leven te maken. In het rapport van Chabot kun je nalezen dat mevrouw Boomsma
alle middelen heeft uitgezocht die zij kon vinden, maar de middelen zijn er niet. Of ze zijn
gewelddadig: van de flat afspringen, verdrinken, plastic-zak-methode, ophangen en voor de
trein.'

Achterhuis: 'Ik ben gelukkig geen deskundige op dit gebied.'

Den Hartogh: 'Of je wordt, nog levend, gevonden en verplicht opgenomen, of de middelen
zijn buitengewoon hard. Vroeger was er een gemakkelijke methode: kon je het slaapmiddel
Vesparax voorgeschreven krijgen. Die kon je sparen. Uiterst effectief. De huidige, in Neder-
land verkrijgbare slaapmiddelen zijn voor dit doel niet bruikbaar. Dat is bewust moeilijk ge-
maakt en daar sta ik achter. Als alternatief kun je hooguit nog naar Bulgarije gaan en daar
pillen sparen.'

Achterhuis: 'Camus verwijst naar auteurs uit de 19de eeuw die de zee in zwommen.'

Den Hartogh: 'Ook dat is niet een aangename dood.'

Achterhuis: 'Die in de kou stierven - een aangenamere manier.'

Den ~lartogh: 'In Nederland niet makkelijk te realiseren.'

Achterhuis: 'Ik vind dit een lugubere discussie.'

Den Hartogh: 'Inderdaad. Het gevolg van uw standpunt.'

Achterhuis: 'Als je naar de Romeinse cultuur kijkt, zie je dat daar ongeveer tien geaccepteerde
vormen van zelfmoord bestonden. Als je patriciër was, deed je het zo, als plebejer zo. Een
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dergelijk besef ontbreekt bij ons. Tegenwoordig pleit men hooguit voor de pil van Drion,
waardoor iedereen zelf kan beslissen wanneer hij het genoeg vindt en ervoor kiest uit het
leven te stappen. Dat slaat nergens op: die pil is een revolver. Je stopt d'r in de thee van ie-
mand die je kwaad gezind bent en hij is weg.'

Barmhartigheid
Achterhuis: 'Ik besloot aan de discussie over professionele hulp bij zelfmoord deel te nemen,
toen ik in een interview met psychiater B.E. Chabot (NRC Handelsblad, 1 mei 1993) las dat
hij voor de arts een taak zag weggelegd oude, nog kerngezonde mensen die menen dat zij
genoeg hebben geleefd te helpen sterven. Ik heb het toen opgenomen voor de artsen en
vroeg mij af of zij zich werkelijk deze taak willen laten opleggen. Het ging mij hier niet om
de persoon Chabot, maar om de ontwikkeling. Als artsen de problemen van nog gezonde,
maar zich overbodig voelende mensen moeten oplossen, zegt dat veel over onze samenle-
VIng.

Artsen moeten zich niet bemoeien met de levensproblematiek van een patiënt. Soms
moet een arts tegen patiënten zeggen: "ik kan u niet helpen". Dat is respect voor het leed.
Professies moeten een scheiding maken tussen wat ze wel kunnen doen en wat niet. Datwas
mijn bezwaar tegen hulpverleners die met hun cliënten naar bed gingen. In concrete geval-
len kan dit misschien goed zijn, maar je mag dat nooit institutionaliseren. Professionaliteit
is gebaat bij distantie. Ik zit tot mijn nek in de medische wereld. Daar zitten ze met dezelfde
vraag: waarom krijgen wij deze existentiële problemen op ons bord geschoven?'

Den Hartogh: 'Het grootste gedeelte van de patiënten met een suïcidewens is psychiatrisch
patiënt. Zo'n patiënt heeft een relatie met een arts en in die relatie komt op een dag de suïci-
dewens op. Het is onmogelijk dat een arts dan zegt: "nu duikt er een existentiële problema-
tiek op, hier heb ik niets meer mee te maken". Dat lijkt mij een onhoudbare scheiding. Ook
als een psychiater niet op een suïcidewens ingaat, heeft hij een stap in de relatie tot de patiënt
gezet. Een dramatische stap, waarbij hij eigenlijk zegt: "je zoekt het maar uit, want ik blijf wel
in het bezit van de sleutel van de medicijnkast".'

Achterhuis: 'Niet "je zoekt het maar uit", maar: "ik ben bereid met je in therapie te gaan".'

Den Hartogh: 'Natuurlijk, maar dat gehad hebbende, kan een arts tot de inhoudelijke overtui-
ging komen - en hier spreek ik niet over de zorgvuldigheidseisen, die zijn nodig voor contro-
le en zijn geen rechtvaardigingsgronden - dat de arts het belang van de patiënt dient door
hulpverlening. Dat is mijn idee van barmhartigheid.'

Achterhuis: 'Aan barmhartigheid kleven waanzinnig gevaarlijke kanten. Barmhartigheid
komt in een persoonlijke, intieme relatie naar voren; in de relatie tussen arts en patiënt spelen
machtsverhoudingen en je moet niet de suggestie wekken dat intimiteit er dezelfde rol kan
spelen als binnen persoonlijke relaties. Een arts moet ook niet doen alsof hij in staat is tot
intimiteit, hij moet zuiverheid trachten na te streven.
Dat is de terechte kritiek van het Medisch Tuchtcollege op Chabot: je kunt niet iemand in
je buitenhuis ontvangen, haar daar hulpverlening geven èn haar daar de nacht laten door-
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brengen. Dan ben je je professionele distantie kwijt en heb je een situatie gecreëerd die on-
professioneel is.'

Den Hartogh: 'De zuiverheid die u nastreeft, is niet realiseerbaar. Uw ideale wereld is onbe-
reikbaar.'

Achterhuis: 'Ik sprak laatst een mevrouw Domela Nieuwenhuis, die rustig maar stellig, vanuit
het oude anarchisme, betoogde dat zij niet het verpleegtehuis in wilde en zelf had geregeld
dat ze er niet in hoefde te komen. "Daar heb ik geen dokter voor nodig", zei zij. De meest
geweldige episodes in de geschiedenis hebben te maken gehad met de politisering van barm-
hartigheid en medelijden. De begrippen werden door groepen gebruikt, die tegen elkaar op-
boden wie het barmhartigst was en op grond daarvan de anderen een kopje kleiner maakten.'

Den Hartogh: 'Wij hebben in Nederland de laatste twintig jaar het zelfbeschikkingsrecht van
de patiënt benadrukt. Het handelen van een arts moet tegenwoordig altijd gedekt worden
door de vrije instemming van de patiënt. Je mag nooit zeggen, ook niet vanuit het idee van
barmhartigheid, "dit is in het belang van de patiënt, dat doe ik dus maar".
De wilsuiting van de patiënt is essentieel, maar het is niet genoeg, want ook aan die kant
zitten gevaren. Wat volgens u in Nederland uit de hand aan het lopen is, is misschien terug
te voeren op de te ver doorgevoerde zelfbeschikking. Ik hoorde laatst dat Amerikanen naar
Hollandse ziekenhuizen bellen omdat ze een afspraak willen maken voor euthanasie.
Het gaat om de beide elementen. Je kunt niet zeggen: "we schakelen het chaTiry-element - het
barmhartigheidsidee - uit, want het is te gevaarlijk". J e moet handelen vanuit de gedachte dat
wat je voor de patiënt doet, goed voor hem of haar is. Je bent geen monteur.

Op die gronden alleen kom je nog niet tot zoiets dramatisch als hulp bij zelfdoding. Dat
gaat verder dan het normale professionele handelen en daar waar het verder gaat, speelt het
begrip barmhartigheid een rol. Ik ben het met Achterhuis eens dat je barmhartigheid niet
kunt organiseren, dat je er geen instituut voor kunt oprichten. Maar dat sluit toch niet uit dat
iemand die in een professionele relatie tot een ander staat ook barmhartig kan zijn?
Na de uitspraak van de Hoge Raad gingen er stemmen op die beweerden dat er nu in psy-
chiatrische ziekenhuizen protocollen moesten worden opgesteld wanneer wel en wanneer
er geen hulp bij zelfdoding mocht worden geboden. Dat vind ik buitengewoon griezelig.
Dan is alles netjes geregeld. Wanneer je een psychiatrisch ziekenhuis binnenkomt, zijn de
scenario's uitgestippeld: of je gaat beter weg, of je gaat dood weg.

Met barmhartigheid voeg ik aan het begrip "weldoen" of "handelen in het belang van de
patiënt" precies die nuance toe waardoor het iets buitengewoons wordt, en niet iets is dat via
een protocol geregeld kan worden. Het geeft aan dat er een uitzonderlijke situatie is, met een
acute nood, waarbij jij als arts kunt helpen. Als arts ben je soms in de positie van de Samari-
taan op weg naar Jericho. In die positie ligt het op je weg te helpen.'

Achterhuis: 'Nee, Den Hartogh ziet een orde van Samaritanen die langs wegen naar Jericho
lopen. Maar de Samaritaan is een individu, dat op geen enkele manier betrokken is op een
institutie, in tegenstelling tot de Leviet en de priester in het verhaal, die dat wel zijn.
Je hebt geïnstitutionaliseerde clubs, docenten, welzijnswerkers, artsen, elk met een beroeps-
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ethiek. Voor mij hoort barmhartigheid in een beroepsethiek niet thuis. Wat heb ik aan een
dokter die barmhartig is? Ik wil een dokter die goed is. Professionele distantie is belangrijk.
Medici zijn daarvan overtuigd: een arts gaat zijn eigen dochter niet opereren.

Bij barmhartigheid hoort wat de Samaritaan doet: hij was gericht op de ander, met ontfer-
ming bewogen, ging over de gewonde heen hangen, was niet bang voor rovers, maar hielp
gewoon. Het verhaal van de barmhartige Samaritaan is een persoonlijke ethiek, die nooit
geïnstitutionaliseerd kan worden.
Er is voor mij een verschil tussen iemand die met levensproblemen kampt of iemand die
afhankelijk is geworden van de medische technologie en niet meer zelf kan beslissen. Je kunt
somatisch doodziek zijn, en dat vind ik wezenlijk anders dan wanneer je met levensproble-
men zit.'

Den Hartogh: 'Bij Netty Boomsma gaat Chabot ervan uit dat haar levens problemen voort-
kwamen uit haar levensgeschiedenis en haar wens dood te gaan een gevolg was van de defi-
niëring van haar identiteit, die gebouwd was rondom het bestaan van haar zonen. Na de
dood van die zonen was er geen reden meer te leven. Haar doodsverlangen was daarom vol-
gens Chabot niet ziekelijk. Terwijl anderen, ik denk aan de getuige-deskundige van het Me-
disch Tuchtcollege, Van den Hoofdakker, haar een psychiatrische patiënt noemen. Op dit
punt bent u het eens met Chabot.

De uitspraak van het Medisch Tuchtcollege is zo onbevredigend, omdat het college deze
twee verschillende benaderingswijzen niet opmerkt. Wat mij verder opvalt, is dat Achter-
huis vaak heeft geageerd tegen de medicalisering van onze maatschappij, maar daar bij de
berisping van Chabot niet over rept, terwijl deze uitspraak juist een voorbeeld van medicali-
sering is: doordat zij gestempeld werd tot psychiatrische patiënt, mocht haar geen hulp bij
zelfdoding worden gegeven, maar moest zij worden behandeld.'

Medicalisering
Achterhuis: 'Een heel ander punt waarom ik tegen professionele hulp bij zelfdoding ben, is
mijn overtuiging dat hoe dichter je bij de medische wereld zit, hoe beter je in staat bent de
arts van jouw ziekte, jouw lijden en van jouw wilsbekwaamheid te overtuigen.
Bij de wAo-keuringen werd dit idee overtuigend bevestigd: mensen die de medische wereld
kenden, bleken door de gesprekken met een keuringsarts heen te komen en werden afge-
keurd, en mensen voor wie het jargon onbekend was, slaagden er niet in afgekeurd te wor-
den. Het gaat om de kunst medisch correct je doodswens te uiten. Als je dat kunt, zal je ver-
zoek worden ingewilligd. Daar verzet ik mij tegen.'

Den Hartogh: 'Ik ontken niet dat sommigen zich gemakkelijk bij de dokter kunnen inlikken.
Ook ontken ik het gevaar daarvan niet. Ik wil geen enkel gevaar bagatelliseren. Misschien
zijn de gevaren zelfs zo groot dat je van hulp bij zelfdoding moet afzien.
Ik denk echter dat je, kijkend naar de situatie van mevrouw Boomsma, moet zeggen dat hier
geen sprake was van inlikken. Bij haar was haar identiteit moeder te zijn van haar zonen ...'

Achterhuis: 'Word ik koud van.'
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Den Hartogh: 'Nadat zij haar beide zonen had verloren, was voor haar alle zin aan het leven
ontvallen.'

Achterhuis: 'In mijn omgeving ken ik mensen wier enige identiteit bestaat uit het echtgenoot-
schap, moederschap. Met die mensen moet je aan de slag. Zeggen dat het niet gezond is dat
je enige identiteit eruit bestaat echtgenoot te zijn. Je bent meer. Mevrouw Boomsma was
alleen gefixeerd op, en had een zeer symbiotische relatie met haar kinderen - nogmaals, daar
spreek ik geen oordeel over uit -, maar daaraan mag je geen hulp bij zelfdoding ophangen.'

Den Hartogh: 'Zij weigerde zich te laten behandelen. Die weigering vind ik belangrijk. Zij ont-
kent niet dat medicijnen effect zouden kunnen hebben. ''Wellicht bestaat er een mogelijk-
heid mij van mijn doodsverlangen af te houden", zei ze, "maar dat ben ik dan niet meer".
Het gaat om de vraag of je haar weigering zich te laten behandelen, kunt respecteren of niet.
Ik vind van wel. Ik vind die wens passen in haar leven.
Het is waar dat mijn idee over haar identiteit er niet toe doet. Maar haar identiteit is wel ver-
klaarbaar, ook terugkijkend op haar levensgeschiedenis. Als je op zo'n onbenullige manier
je eerste zoon, die soldaat was, verliest, omdat die toevallig een geweer bij zich heeft ...'

Achterhuis: 'Het rapport spreekt van zelfmoord.'

Den Hartogh: 'Dat vervolgens haar tweede zoon op twintigjarige leeftijd aan kanker overlijdt;
het is een combinatie van omstandigheden die dermate zeldzaam en dramatisch is, dat het
de doodswens begrijpelijk maakt. Ik zie geen verschil tussen deze situatie en die van on-
draaglijk lijden, waarin euthanasie wel is toegestaan.'

Achterhuis: 'Het verschil is dat de Netty Boomsma's in de hele geschiedenis hebben bestaan
en het euthanasieprobleem pas sinds veertig jaar bestaat.
Er ligt in onze cultuur tegenwoordig een enorm taboe op zelfmoord. Zelfmoord hebben wij
verzwegen. Alleen in onze volledig gemedicaliseerde cultuur stappen de Netty BOlJmsma's
naar de dokter.'

Den Hartogh: 'Het feit dat de Netty Boomsma's naar de arts gaan, komt inderdaad door een
groeiende euthanasiepraktijk. Als we de medische ontwikkeling van de euthanasie niet had-
den gehad, waren we niet op het idee gekomen artsen een rol te geven bij hulp bij zelfdoding.
Maar wanneer we besluiten dat artsen geen hulp mogen bieden bij zelfdoding, is het pro-
bleem niet opgelost. Je kunt niet tegelijk de dokter het monopolie op de middelen blijven
geven en hem verbieden hulp te geven. Over dat probleem moeten we nu zeker gaan naden-
ken, want het lijkt dat de mode is omgeslagen en hulp bij zelfdoding wordt veroordeeld.'

Achterhuis: 'Mode omgeslagen? Wij hebben het idee dat wij aan deze kentering hebben bijge-
dragen.'

Den Hartogh: 'De gevolgen van de uitspraak van het Medisch Tuchtcollege zullen vergaand
zijn. Chabot had zo secuur gehandeld en was zo gedocumenteerd, dat andere artsen zich er
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na deze berisping volgens mij niet meer aan zullen wagen.
Er is niet alleen een nieuwe zorgvuldigheidseis toegevoegd: dat de patiënt eerst behandeld
moet worden. Het college zegt dat Netty Boomsma's doodswens voortkomt uit haar de-
pressie en daarom niet op een autonome beslissing berust. De patiënt moet dus kiezen voor
de dood, ondraaglijk lijden èn niet depressief zijn. Ik kan me daar niets bij voorstellen.'

* Dit artikel werd eerder geplaatst in Trouw van 8 april 1995.

Overleeft de samenleving het individu?
Symposium over de toekomst van democratische waarden

De grootste verworvenheid van de moderne samenleving is het individu.
Individualisme geeft uitdrukking aan de grote vrijheid en mondigheid van de
moderne burger, maar ook aan een sterke zelfgerichtheid. Betekent individualisme
normvervaging en onverschilligheid die de solidariteit van burgers ondermijnt, of is
er juist sprake van een nieuwe moraal van oordeelkundigheid en authenticiteit?
Technische en economische ontwikkelingen dwingen de mens te zoeken naar nieuwe
grenzen en gepaste manieren van communicatie. Overconsumptie en de afbraak
van het milieu zijn reden tot zorg. Is het mogelijk om een eigentijdse oplossing voor
deze problemen te vinden die recht doet aan de fundamentele waarden van de
democratie: vrijheid, rechtvaardigheid en solidariteit?

Het Humanistisch Verbond organiseert een symposium over de vraag naar de
toekomst van democratische waarden. De sprekers in het ochtendgedeelte zijn:
Gerard de Vries, Rijksuniversiteit Limburg; Rob Houtepen, Rijksuniversiteit
Limburg; Michiel Korthals, Landbouwuniversiteit Wageningen; en Harry
Kunneman, Universiteit voor Humanistiek. In het middaggedeelte gaan Thijs
Wöltgens (pvdA) en I<Jaas Groenveld, directeur van de Teldersstichting (VVD), in
debat over de vraag naar de taak en macht van de politiek in de hedendaagse
geïndividualiseerde samenleving. jos de Beus, Rijksuniversiteit Groningen, zit dit
debat voor.

Het symposium zal plaatsvinden op zaterdag 23 september 1995 in het CSB,
Kromme Nieuwegracht 39 in Utrecht, en duurt van 10.00 tot 17.15 uur. De prijs
bedraagt f 25,- voor niet-leden van het Humanistisch Verbond en f 15,- voor leden.
Als u wilt lunchen betaalt u f 15,- extra.

U kunt zich opgeven door het juiste bedrag over te maken op gironummer 197930
van het Humanistisch Verbond in Utrecht onder vermelding van 'symposium
23 september', het gewenste aantal kaarten en eventueel het aantal lunches.

Voor meer informatie en reserveringen: Gert van Dijk en Raoul Wirtz,
Humanistisch Verbond, tel. 030-392100 (maandag tot en met donderdag).
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Boeken

Gerard Rooijakkers, Lène Dresen-Coenders en Margreet Geerdes (red.), Duivelsbeelden. Een
cultuurhistorische speurtocht door de Lage Landen (Ambo, Baarn 1994).

Tot voor kort leek het te 'primitief om het Kwaad van deze tijd aan te duiden met de term
Duivel. Het kwaad van nu was immers te complex, te abstract en te structureel van aard om
het nog te kunnen personifiëren. In sprookjes en mythen kwam de duivel natuurlijk wel
voor, maar die waren alleen nog maar voor kinderen bestemd. Wij als volwassenen zouden
ons moeten gewennen aan een onpersoonlijker en ongrijpbaarder vorm van kwaad en hoog-
uit in metaforische zin van de duivel kunnen spreken.
Tegenwoordig echter lijkt er tàch weer meer aandacht voor de figuur van de duivel te

ontstaan, zie bijvoorbeeld de tentoonstelling 'Duivels en demonen', in 1994 in het Catharijne-
convent te Utrecht gehouden en zie ook het resultaat van de interdisciplinaire studiegroep
Demonologie: de hier te bespreken bundel opstellen Duivelsbeelden.
Er zijn meerdere oorzaken aan te wijzen voor deze eventueel grotere belangstelling. Het

kwaad is veel zichtbaarder geworden dan voorheen door de gelijktijdige en continue tv-ver-
slaggeving van de oorlogen en rampen in de hele wereld. Net als in vroegere 'donkere tijden'
worden mensen in hun leefwereld direct geconfronteerd met geweld, lijden en dood. Het
kwaad is zodoende zowel onmenselijker als 'menselijker' geworden, en kan worden geiden-
tificeerd met figuren als Saddam, Zjirinowsky en Alkan. Een andere factor is, dat onze sa-
menievinggeconfronteerd wordt met allochtone culturen, waarin duivelsbeelden een grote-
re rol spelen dan in de onze. De vraag hoe mensen uit andere culturen en andere tijden met
de schaduwkant van het bestaan omgaan en omgingen, dringt zich steeds meer op en heeft
verschillende antwoorden vanuit de wetenschap opgeroepen. In de mentaliteitsgeschiede-
nis bijvoorbeeld worden historische verschijnselen meer en meer vanuit de culturele en his-
torische context begrepen, en wordt de menselijke geschiedenis onderzocht die achter oude
en moderne duivels beelden verscholen ligt.
Lange tijd was de bestudering van het kwaad in de vorm van duivel en satan het terrein

van theologen. De oud-testamentische satan was als dienaar van God oorspronkelijk dege-
ne die mensen in hun streven naar het goede tegenwerk bood. De term duivel is afkomstig
van de Griekse vertaling van het woord satan: diabolos, dat wil zeggen degene die mensen met
hun schuld confronteert. Aanvankelijk was hij als lid van de hemelraad belast met de taak het
kwaad aan te geven dat mensen bedreven hadden. Hij verwerd echter steeds meer van
Openbaar Aanklager via Groot-inquisiteur tot de Grote Lasteraar.
Tegenwoordig houden ook andere wetenschappen zich zoals gezegd bezig met de studie

van de duivel, de demonologie. De term demon stamt uit de Antiekgriekse traditie. Een demon
was oorspronkelijk de godheid die mensen buiten zichzelf, in trance, kon brengen en hen
behalve het goede ook het ongewild-kwade kon laten doen. Het werd later een wezen tussen
de oppergoden en de mensen in, dat als 'wreker' mensen voor hun kwade daden kon en
moest straffen. Ook in het Oude Testament komen trouwens hier en daar demonen in dier-
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gestalte voor, zoals de slang die Eva verleidde. Was satan in het boek Job als ondergeschikte
van God de tegenstrever van de mens, in de apocriefe joodse geschriften werd hij steeds
meer als hoofd van de gevallen engelen en demonen de tegenstrever van God. In het Nieu-
we Testament is deze opvatting overgenomen en trekt Christus met zijn discipelen voortdu-
rend ten strijde tegen satan en zijn dienaren, die bezit van de mens konden nemen in de vorm
van ziekten en bezetenheid. Door de joden werd Christus zèlf trouwens als een door een
demon bezetene beschouwd ... In de J'v1iddeleeuwp.nnam het geloof in de duivel toe; deze
was weliswaar gevaarlijk maar niet onoverwinnelijk. Doot spot en humor kon hij belachelijk
en daarmee onschadelijk gemaakt worden. Ook kon hij niet tegen bepaalde geuren; er ont-
stond een uitgebreide geurensymboliek van 'goede' en 'minder goede' geuren. Op schilderij-
en werden bepaalde planten en kruiden afgebeeld om de duivel buiten beeld te houden.

Tijdens de Renaissance kreeg de duivel een individueler karakter. In Manken van Nieume-
gen van omstreeks 1500 is de overgang mooi aan te tonen: Moenen als representant van de
moderne vlugge en vlotte slechterik en Masscheroen als de minder persoonlijk geprofileer-
de, traditionele duivelse figuur. Men zou misschien verwacht hebben dat het geloof in de
duivel met de Reformatie op de achtergrond zou raken. Niets is minder waar: zowel de paus
als Luther maakten elkaar voor de duivel uit. Luther achtte de duivel, juist omdat deze bijna
aan het einde van zijn macht gekomen was en met zijn rug tegen de muur stond, als zeer
gevaarlijk. Geestelijk gehandicapte kinderen beschouwde hij als produkten van de duivel,
die maar beter afgemaakt konden worden ... Christenen konden zich echter volgens hem van
duivelse invloeden vrijwaren door strikt volgens Gods gebod te leven, veel te bidden en af
en toe eens extra met de eigen vrouw of man naar bed te gaan. Het duivels beeld van Calvijn
was wat verschillend; voor hem was de duivel aan God onderworpen en had als straf om
mensen die van de normale, natuurlijke orde afweken op zijn beurt weer te straffen.

Terzelfdertijd ontstond de zogenaamde sceptische traditie van mensen die begonnen te twij-
felen aan het traditionele duivelsbeeld. Zo was Balthasar Bekker van mening dat de duivel
wel bestond, maar na zijn val door God direct naar de hel verbannen was. Vandaaruit oefen-
de hij een onzichtbare macht uit, die zich manifesteerde in de blijvende invloed van het Kat-
holicisme en de opkomst van allerlei ketterijen. De sceptische traditie had haar wortels in
zowel Humanisme als bepaalde stromingen van het Protestantisme. De Dopers schaften de
kinderdoop af, omdat ze deze als een soort rituele duiveluitdrijving zagen. In het Spiritualis-
me bestond meer aandacht voor de innerlijke betekenis van de geloofsopvattingen dan voor
de uiterlijke handelingen. Michel de Montaigne zag in de zondige natuur van de mens een
duivels element, en voor Erasmus was het beste wapen tegen de duivel een grondig streven
naar zelfkennis.

De lijn van de sceptische traditie voortzettend is het tegenwoordig moeilijk zich de duivel
als een concreet wezen voor te stellen. Zoals gezegd kan het duivelachtige wèl gesymboli-
seerd worden door bepaalde persoonlijkheden, die dan ook als totaal slecht ervaren worden,
als uitdrukking van de Ultieme Ander, het totale tegenbeeld van wat normaal-menselijk ge-
vonden wordt. Maar aids, drugs, oorlogen en natuurrampen worden toch eerder heimelijk
als straf van God gezien, dan als werk van de duivel.

Tot zover een greep uit de boeiende serie opstellen over de geschiedenis van de verbeel-
ding van het kwaad in onze contreien. Verschillende perioden worden zeer uitvoerig be-
schreven; in vergelijking daarmee komt de tegenwoordige tijd er wat bekaaid af, maar dat is
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te verwachten bij een historische studie. Het werk is fraai geillustreerd met vele afbeeldingen
van duivels in allerlei kleuren.

Arnold Heumakers, Schoten in de concert\flal. Over literatuur, politiek en het Kwaad (De Arbeiders-
pers, Amsterdam 1993).

De titel van zijn bundel essays ontleende Heumakers aan Stendals uitspraak, dat in de wereld
van verbeelding, kunst en literatuur de politiek als 'een pistoolschot in de concertzaal' klonk.
In de geschiedenis van de westerse cultuur was volgens hem de Romantiek het breekpunt
bij uitstek in de relatie tussen kunst en samenleving. Met name in de romantische cultus van
het Kwaad verwoordde de literatuur meer en meer het verzet tegen de gevestigde burgerlijke
samenleving. In het eerste essay van de bundel schetst Heumakers de geschiedenis van de
literaire verbeelding van het kwaad.

In de Griekse mythologie en later in de tragediën waren goed en kwaad zodanig verstren-
geld, dat zelfs de goden deze kluwen niet konden ontwarren. Pas de filosofie en met name
Plato en Aristoteles maakten hier een begin mee. Bij Plato vormde het goede, ware en scho-
ne een ideële eenheid, het kwaad bestond slechts als het ontbreken van dit ideële in het
materiële aardse leven. In het Christendom werd het kwaad meer en meer een zelfstandige
categorie: het goede werd belichaamd in God, het kwade in satan. Dat het kwaad ooit een
aparte esthetische categorie kon worden, danken we daarom in laatste instantie aan het
Christendom, hoewel het kwaad daarin aanvankelijk louter functioneerde als afschrikwek-
kend voorbeeld dat de gelovigen tot het goede moest bekeren. De middeleeuwse fascinatie
voor duivel en demon kwam voort uit angst voor verdoeming, de moderne fascinatie is in
de eerste plaats een esthetische ervaring. Sinds de achttiende eeuw voelen mensen zich aan-
getrokken door wat Burke de 'delightful horror' noemde. In de aanschouwing van het kunst-
werk dat het kwade op een bepaalde wijze uitbeeldde, kon men zich zonder direct levensge-
vaar overgeven aan angst en vrees en daarin de ervaring van 'het sublieme' hebben. Deze
'verschrikkelijke schoonheid' ziet Heumakers als de artistieke tegenstem van de modernise-
ring in Verlichting en Franse Revolutie. De romantische kunstenaar zag via de kunst een
regeneratie van de mensheid mogelijk, een protest tegen de geseculariseerde burgerlijke
maatschappij. Via identificatie met de satan en de cultivering van het kwaad protesteerde hij
tegen de machteloosheid van God. De romantische zelfmoord was tegelijkertijd bedoeld als
belediging van de burgerlijke samenleving en als belediging van God.

De zo uitbundige verbeelding van het kwaad heeft volgens Heumakers geleid tot een ze-
kere slijtage ervan, veel ervan is tot cliché verworden, zie de moderne film, reclame, pulplite-
ratuur of popmuziek. De 'redding' van het kwaad waren de twee wereldoorlogen, die lieten
zien hoe natuurlijk geweld en moderne samenleving werkelijk samengingen. Een schrijver
als Ernst Jünger slaagde er nog in ook dit kwaad te esthetiseren, evenals het Surrealisme en
het Italiaanse Futurisme dat nog konden. Het gevaar van dit 'heimwee' van kunstenaars en
filosofen naar de wereld van Hitler en van Auschwitz was hiermee duidelijk. Maar óók is
hiermee duidelijk geworden het kwaad van de burgerlijke samenleving zèlf, het structurele
kwaad van mensen als Eichmann, de efficiënte organisator van de Endlösung, de 'banality
of evil' in de woorden van Hannah Ahrend. Het kwaad dat zich schuil houdt in conformis-
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me, angst en gehoorzaamheid, eigenschappen die iedere samenleving nodig heeft om voort
te bestaan, maar die wèl de lastigste uitdaging voor de verbeelding betekenen.
Heumakers schreef een prachtig essay over de geschiedenis van de literaire verbeelding

van het kwaad, dat naar een uitgebreidere behandeling ervan doet hunkeren. Gelukkig ko-
men de andere essays uit de bundel, over onder anderen de Sade, Céline, Bataille enJünger,
daaraan in bepaalde mate tegemoet.

, K. Meerum Terwogt-Kouwenhoven, Het verkeerde been. Over alledaagse vormen van misleiding
(Amsterdam/Meppel 1993).

Misleiding: de ander op het verkeerde been zetten, lijkt een kwalijke praktijk omdat bepaalde
regels geschonden worden. Dit is echter volgens de schrijfster niet het geval, bij misleiding
worden juist een aantal fundamentele regels nageleefd ..Mits men althans misleiding als be-
grip onderscheidt van bedrog, waarbij men de ander opzettelijk schade wil toebrengen. 'Nlis-
leiding is een veel voorkomende vorm van communicatie, waarvoor men kan kiezen. Zo
kan men bijvoorbeeld informatie achterhouden, deze verdraaien of gewoonweg liegen, dit
alles volgens algemeen erkende regels van beleefdheid, zelfbescherming of eigenbelang.
Ook in de dierenwereld komt misleiding voor: bij camouflage maakt het dier zich on-

zichtbaar, bij mimicry probeert het op een organisme van een andere soort te lijken. Hogere
diersoorten kunnen op actievere manier misleiden in de vorm van duikvluchten, nageboots-
te gevaarsignalen en - bij mensapen - zelfs het zogenaamd geen interesse hebben en allerlei
andere slimmigheidjes. Dit lijkt op strategisch handelen, maar is het niet. Net zoals kinderen
in de beginfase, leren primaten het misleiden door trial and error.Vaak wordt gedacht dat kin-
deren pas in een latere fase leren misleiden, zoals liegen. Dit is volgens de schrijfster niet
juist: via genoemde trial and error leren kinderen in eerste instantie hoe misleiding in haar
werk gaat, wèl is het zo dat ze pas later leren dit bewust toe te passen, waarin ze zich dan
tevens van dieren onderscheiden.
Misleiding bij mensen komt in vele gedaanten voor, van dwangmatige tot aan beroepsma-

tige gevallen toe. Voorbeelden van pathologische gevallen zijn bijvoorbeeld het Münchhau-
sen- en het Gansersyndroom. In het eerste simuleren patiënten lichamelijke klachten, waar-
na ze zichzelf na ruzie met het medisch personeel genezen verklaren. In het tweede geval
simuleren mensen psychische klachten. Als beroepsmisleiders noemt de schrijfster de vele
medische charlatans, reclame- en p.r.-mensen en ook de literatoren. Misleiding in het weten-
schappelijk bedrijfkan weer heel andere vormen aannemen: van abstract taalgebruik tot aan
'objectieve' meetprocedures en statistische toetsingen toe, en van misleiding door de onder-
zoeker tot aan die door de proefpersoon toe.
Een zekere mate van zelfmisleiding lijkt voor het leven zelfs noodzakelijk. Een voorbeeld

is de 'just world hypothesis': om normaal te kunnen functioneren, moeten we wel aannemen
in een wereld te leven die op zijn minst in principe rechtvaardig is. Zegswijzen als 'eerlijk
duurt het langst', 'wie goed doet, goed ontmoet' zijn tekenend. Een ander voorbeeld is het
geloof in het uiteindelijk goede van God of kosmos. Dikwijls zijn mensen er helemaal niet
zo op uit om misleiding te achterhalen. We willen aan de ene kant niet graag bedrogen wor-
den, aan de andere kant ook niet van onze illusies beroofd worden en gedwongen onaange-
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name waarheden onder ogen te zien.
Het verkeerde been is een leerzaam en - ondanks het soms wat academische taalgebruik -

vermakelijk boek. Jammer dat de schrijfster zich aan de veilige kant heeft gehouden. Juist de
vaak ongewilde en onbewuste omslag van misleiding als iets tamelijk onschuldigs naar iets
kwaads, als het werkelijk beschadigen van de ander zou een nog interessanter onderwerp op
hebben geleverd.

Albert Nieuwland

Jan Lucassen en Rinus Penninx, Nieuwkomers, nakomelingen, Nederlanders. Immigranten in Neder-
land 1550-1993 (Het Spinhuis, Amsterdam 1994) 237 p.

Lucassen en Penninx willen met hun boek over vier eeuwen nieuwkomers in Nederland-
een sterk herziene versie van het oorspronkelijk in 1985 verschenen werk - een bijdrage le-
veren aan het maatschappelijk debat over immigratie in ons land, dat sinds 1989 in alle hevig-
heid wordt gevoerd. Welk minderhedenbeleid zou Nederland moeten voeren, is Nederland
nu wel of geen immigratieland, hoe de migratiestromen te beheersen: dit zijn alle vragen die
hoog op de politieke agenda staan. Volgens de auteurs worden deze thema's meestal voorge-
steld 'als volstrekt nieuw en uniek voor dit tijdsgewricht'. Met hun boek willen zij aantonen
dat dit bepaald niet het geval is: Nederland is in het verleden wel vaker en met groter immi-
gratiestromen geconfronteerd geweest. Bovendien menen zij met een systematische be-
schouwing van de geschiedenis van immigratie in ons land een aantal lessen voor huidige
beleidsmakers te kunnen trekken. Bij het schrijven van het boek hebben Lucassen en Pen-
ninx - respectievelijk hoofd van de afdeling onderzoek van het Internationaal Instituut voor
Sociale Geschiedenis en directeur van het Instituut voor Migratie- en Etnische Studies (bei-
de te Amsterdam) - er verder naar gestreefd de sociologische benadering met de historische
te combineren en te integreren alsmede het boek toegankelijk te houden voor 'een zo breed
mogelijk publiek'. iVlijns inziens zijn ze in hun opzet goed geslaagd.

Het boek is van fraaie illustraties voorzien, toegankelijk geschreven en helder van struc-
tuur. In de eerste drie hoofdstukken staan de nieuwkomers en het eigenlijke immigratiepro-
ces centraal; in de laatste drie hoofdstukken (vijf tot en met zeven) gaat het vooral om het
vestigingsproces van de immigranten en hun nakomelingen. Hoofdstuk vier vormt een in-
termezzo waarin de aandacht uitgaat naar het ontvangende land, Nederland, en dan met
name naar de verschillen tussen de autochtone bewoners onderling - op religieus, sociaal-
economisch en politiek terrein. Zowel in de eerste als in de laatste trits hoofdstukken heb-
ben de auteurs de volgende opbouw gehanteerd. Eerst een hoofdstuk over begrippen en
benaderingswijzen, daarna een historisch hoofdstuk waarin chronologisch de belangrijkste
feiten op een rij worden gezet en ten slotte een sociologisch, nogal beschouwend getint
hoofdstuk waarin een aantal thema's nader wordt uitgediept, zoals migratiemotieven, posi-
tie van de immigrant in Nederland, het overheidsbeleid ten aanzien van nieuwkomers en de
houding van de Nederlanders jegens immigranten.

De auteurs stellen dat Nederand in de gehele door hen onderzochte periode een aantrek-
kelijk immigratieland was omdat het, in vergelijking met de omringende landen, zowel rela-
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tief tolerant - op godsdienstig èn op politiek terrein - als relatief welvarend was. Om die
reden kwamen er regelmatig grote groepen vreemdelingen onze landsgrens over. Protestan-
ten uit de Zuidelijke Nederlanden in de zestiende eeuw bijvoorbeeld, en hugenoten uit
Frankrijk in de zeventiende eeuw; joden in de zeventiende en achttiende eeuw uit verschil-
lende delen van Europa. Tevens werd Nederland voortdurend druk bezocht door 'econo-
mische gelukzoekers' zoals matrozen, soldaten, dienstboden, zogeheten trekarbeiders en,
later, door 'gastarbeiders'. De schrijvers wijzen er met nadruk op dat het percentage nieuw-
komers in vrijwel de gehele zeventiende en achttiende eeuw aanzienlijk hoger was dan nu
het geval is. In de negentiende eeuw was Nederland tijdelijk minder in trek; in de twintigste
eeuw kwam zijn aantrekkingskracht sterk terug, vooral, zoals bekend, vanaf het midden van
de jaren tachtig.

In het overheidsbeleid ten aanzien van de nieuwkomers onderscheiden de auteurs drie
fasen: 1600-1800,1800-1970 en circa 1980 tot heden (1993). In de eerste fase was Nederland
een immigratieland bij uitstek. In principe was iedereen welkom, mits de nieuwkomer in zijn
eigen onderhoud kon voorzien en geen onrust veroorzaakte. Voor de wet bestond er slechts
een verschil tussen 'inboorlingen' (geboren op het territorium van de republiek) en vreem-
delingen, wat inhield dat de kinderen van immigranten vanzelfsprekend alle rechten verbon-
den aan het Nederlanderschap verwierven. Overigens, verbleef iemand eenmaal op Neder-
lands grondgebied, inboorling of niet, dan werd er jegens hem noch in privaat- noch in
strafrechtelijk opzicht enig onderscheid gemaakt.

In de tweede fase, 1800 tot circa 1970, werd de tegenstelling inboorling versus elders ge-
borene (territoriumbeginsel) vervangen door die van Nederlands staatsburger vanwege af-
komst (afstammingsbeginsel) versus vreemde onderdaan. De staat ging nu ook nadrukkelijk
het recht formuleren om over toelating tot zijn grondgebied en uitzetting daaruit van vreem-
de staatsburgers te beslissen. Overigens kreeg echt beleid op basis van deze principes pas
vorm vanafhet begin van de Eerste Wereldoorlog. In deze tweede fase werd Nederland door
relatief weinig vluchtelingen bezocht, zeker in de negentiende eeuw. In de twintigste
eeuw kwamen periodiek grote groepen vreemdelingen naar ons land. Na de Tweede
Wereldoorlog was bovendien sprake van een nieuw soort immigrant: de repatriant uit de
voormalige koloniën. Het beleid had tot 1970 als uitgangspunt dat Nederland géén immigra-
tieland was -ook al was de feitelijke situatie hiermee overduidelijk in strijd. Hetwoord 'immi-
grant' werd zorgvuldig vermeden en alle beleid was gericht op terugkeer van de vreemdeling.

De derde fase, vanaf circa 1985 tot heden, wordt gekenmerkt door een grote toestroom
van vluchtelingen naar ons land. Het is de fase waarin Nederland zich enerzijds - mede on-
der invloed van de Europese eenwording - sterk maakt voor een restrictief toelatingsbeleid
ten aanzien van niet-EG-onderdanen en anderzijds voor het eerst, jegens de eenmaal toegela-
tenen, een echt immigrantenbeleid voert. In dit zogeheten 'minderhedenbeleid' wordt ge-
streefd naar een tolerante, multiculturele samenleving waarin maatschappelijke achterstand
en achterstelling van in Nederland verblijvende groeperingen, uit welk land dan ook, bestre-
den en opgeheven moeten worden.

Voor wat betreft de vraag naar de assimilatie van vreemdelingen in ons land, in de afgelo-
pen vier eeuwen, komen Lucassen en Penninx tot een tweevoudige conclusie. In de eerste
plaats dat het gaan wonen in den vreemde (van een groep 'eerste-generatie-vreemdelingen')
nooit probleemloos verloopt: 'Met enige overdrijving kan men stellen dat de permanente
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overgang van de ene situatie naar de andere altijd een traumatische ervaring is.' In de tweede
plaats dat bij vrijwel alle immigrantengroepen zich 'in de tweede en latere generatie een on-
omkeerbare ontwikkeling naar een eindsituatie van assimilatie inzette', al dan niet met be-
houd van bepaalde culturele kenmerken. Overigens staan de auteurs uitgebreid stil bij de
vraag waarom ditlaatste bij twee groeperingen niet het geval was, te weten bij joden tot 1795
en bij zigeuners tot op de huidige dag. Volgens hen is deze mislukking vooral toe te schrijven
aan de houding van de overheid.

Lucassen en Penninx menen uit het voorgaande een tweetal lessen te mogen trekken voor
huidige beleidsmakers. Ten eerste dat de overheid niet te snel resultaten moet willen zien,
en zeker niet bij een groep echte nieuwkomers; 'thuis' raken in een nieuw land is een heel
geleidelijk proces, zo blijkt immers uit vier eeuwen geschiedenis. Oe kunt dus volgens hen
onmogelijk nu al zeggen, wat dikwijls gebeurt, dat het in de jaren tachtig gestarte minderhe-
denbeleid mislukt is.) De tweede les betreft de houding en het beleid van de overheid, welke
door de auteurs van doorslaggevend belang worden geacht. Het niet geïntegreerd raken in
de Nederlandse samenleving van joden (tot 1795) en zigeuners is namelijk direct op het con-
to van haar overheid te schrijven. De schrijvers: ' ...de overheid dient een rechtvaardig
scheidsrechter te zijn. Zij moet de norm stellen en handhaven dat op niet-relevante gronden
geen onderscheid mag worden gemaakt tussen legaal in een land verblijvende personen'.
Nieuwkomers, nakomelingen, Nederlanders is van harte ter lezing aanbevolen bij een ieder die

zich betrokken voelt bij het huidige debat over minderheden in het algemeen en over asiel-
zoekers in het bijzonder.

Carla van Baaien

RB.G. Casimir, Mens en kosmos. Essays (Meulenhoff, Amsterdam 1993).

Er zijn zeer weinig Nederlandse fysici die boeken schrijven voor een algemeen publiek en
Casimir behoort tot één van de beste. Casimir is niet alleen een briljant fysicus, maar ook een
onderhoudend spreker en goed schrijver. Ik heb Casimir in een Teleacuitzending over de
moderne natuurkunde in twee minuten de kern van de speciale relativiteitstheorie zien uit-
leggen. Welke fysicus doet hem dat na? Ik heb Casimir prachtige voordrachten horen hou-
den over bijvoorbeeld het leven en werk van Gilles Holst en Niels Bohr. En meer dan tien
jaar geleden las ik zijn onovertroffen autobiografie Het toeval van de werkelijkheid, dat terecht
een bestseller is geworden. Toch is zijn nieuwe essaybundel Mens en kosmos waarin we Casi-
mir weer als fysicus, spreker en schrijver tegenkomen, een teleurstelling.

Als fysicus maakt Casimir de indruk niet meer de moeite te nemen de recente ontwik-
kelingen in de natuurkunde te volgen. Hij heeft ook in interviews toegegeven zich geen
oordeel te kunnen vormen over bijvoorbeeld de 'theory of everything' en hij hoeft zich daar-
voor niet te schamen, want zelfs Richard Feynman moest aan het eind van zijn zeventigjari-
ge leven erkennen het contact met de modernste natuurkunde te hebben verloren. Er zijn
echter zoveel andere recente onderwerpen uit de natuurkunde - zoals de koude kernfusie of
de hoge temperatuurgeleiding of het rakettenschild of het broeikaseffect - die zich uitste-
kend lenen voor een essayistische behandeling, maar die Casimir links laat liggen.

Als spreker heb ik Casimir voor het laatst meegemaakt in een forumdiscussie over de ver-
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antwoordelijkheid van de ingenieur op 22 april 1993. Casimir had zich niet op deze bijeen-
komst voorbereid en beperkte zich tot boutades en het geven van goede raad. Hij citeerde
weer eens Oppenheimer die had opgemerkt dat de waterstofbom 'technologically sweet'
was. De show werd toen gestolen door Harry Lintsen, die een net verschenen omvangrijk
overheidsrapport over morele verantwoordelijkheid in technische en natuurwetenschappe-
lijke beroepen had doorgeworsteld en als stelling verdedigde dat ingenieurs een deficiënte
opleiding krijgen.

Als schrijver lijkt Casimir uitgeschreven. Het speciaal voor deze bundel geschreven essay
'Niet-fysische interactie?' is een bloedeloos stuk over zogenaamde paranormale verschijnse-
len. In dit stuk citeert Casimir de theorie van de morfische resonantie van de Engelse bio-
chemicus Rupert Sheldrake, maar bekritiseert hij deze theorie niet. Hij bespreekt het syn-
chroniciteitsprincipe van Jung, maar neemt zelf geen stelling. In het langste titelessay van
deze bundel, dat in 1992 ter gelegenheid van de opening van een nieuwe boekhandel in Eind-
hoven werd geschreven, gaat Casimir voorbij aan de prachtige boeken over het ontstaan van
het heelal van Stephen Hawking en Steven Weinberg. De overige essays dateren bijna alle-
maal van jaren geleden en twee stukken ('Bedreigd talent' en 'NieIs Bohr (1885-1962); na-
tuurkundige, wijsgeer en staatsman') werden eerder gepubliceerd in de bundel Waarneming
en visie. Overigens behoren de biografische essays over Niels Bohr, Heike Kamerlingh Onnes
en vooral Hugo Tetrode tot de mooiste uit deze bundel en heb ik ze met genoegen herlezen.

Hoewel Casimir in zekere zin een fysicus pur sang is gebleven, treedt hij in deze bundel
voortdurend buiten zijn eigen vakgebied. Hij typeert zichzelf als een 'rechtgeaard bèta-man
met enige alfa-neigingen'. Hij beweegt zich dan ook op de terreinen van de wetenschapsge-
schiedenis, de wetenschapsfilosofie, het wetenschapsbeleid, de technologiedynamica, het
technologisch aspectenonderzoek, het universitaire onderwijs en zelfs de taalkunde en het
bibliotheekwezen. Het heeft me altijd verbaasd dat Casimir zich nooit heeft uitgelaten over
het werk van hedendaagse wetenschapsfilosofen en -historici, terwijl minder natuurweten-
schappelijk onderlegde essayisten als Hermans, Kousbroek en Karel van het Reve dat wel
hebben gedaan. Het uitgangspunt van de essays van Casimir is altijd de eigen ervaring in de
natuurkunde, aan de universiteiten, in bestuursorganen of in de industrie. De filosoof Karl
Popperwordt slechts één keer genoemd in Waarneming en visie: 'Van wijsgerige zijde is vooral
Popper van leer getrokken tegen de "Kopenhaagse interpretatie". Ik betwijfel of hij de es-
sentie daarvan heeft begrepen.'

Casimir heeft ook nooit een systematische studie gemaakt van de innovatieliteratuur die
vooral de laatste 15 jaar explosief is gegroeid. Dit leidt tot bevreemdende, maar prikkelende
beweringen over het tempo van de technologische ontwikkeling: 'Men onderschat de tijd
die verloopt tussen een werkelijk fundamenteel nieuwe gedachte en de doorwerking daar-
van in de techniek. Men neemt vaak aan dat dit hoe langer hoe vlugger gaat en dat is nu juist
niet waar. In onze eeuw is de tijd tussen het fundamenteel nieuwe en de toepassing eerder
langer dan korter geworden, hij is zeker twintig jaar of langer.' En elders schrijft Casimir:
'Merkwaardig is daarbij dat er steeds een zekere vertraging in de tijd bestaat. Een werkelijk
nieuw denkbeeld, een werkelijk nieuwe ontdekking wordt zelden binnen vijftien tot twintig
jaar verwerkt in een technische vinding [...] Deze vertragingstijd wordt niet korter. Eerder ziet
het ernaar uit dat ze langer aan het worden is. Noch van kosmologie en algemene relativi-
teitstheorie, noch van de veldentheorie en elementaire deeltjes zijn toepassingen in zicht.'
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.Mijns inziens vormen de kernreactor, de transistor, de laser, de biotechnologie en waar-
schijnlijk ook de hoge temperatuursupergeleiding belangrijke tegenvoorbeelden. Casimir
bespreekt weliswaar de kernreactor en de transistor, maar handhaaft zijn stelling dat het
tempo van de technologische ontwikkeling afneemt. Deze stelling wordt niet met kwantita-
tieve gegevens onderbouwd.

Na lezing van dit boek rijst de vraag waarom het op de markt werd gebracht. Bijna alle
stukken werden eerder gepubliceerd; sommige zelfs meerdere malen. Het enige speciaal voor
deze bundel geschreven essay 'Niet-fysische interactie?' is maar zeven bladzijden lang. Na-
tuurlijk is het aardig bekende aforismen, zegswijzen en gedachtengangen van Casimir in dit
boek tegen te komen, maar dat is toch te mager voor een nieuw boek. Is hier sprake van
ijdelheid van de auteur of van een zachtmoedig man die bezwijkt voor de druk van de uitge-
ver?

Willem de Ruiter

André De Laet, Nu is er ook toen: Een geschiedenis van de tijd of: een relaas van tien eeuwen westerse
creativiteit (Kok Agora, Kampen 1992).

'Tijd is in. [...] Dag en nacht houdt de tijdgenoot minstens een half oog gericht op een uurwerk
waarvan er jaarlijks - teken des tijds - meer dan een halfbiljoen worden vervaardigd. [...] In
de dagelijkse handel en wandel zitten wij opgezadeld met een forse portie "time-pressure".
Wij lijden aan de tijd.' Aldus De Laet in zijn voorwoord. Maar dit lijden is in het geheel niet
vanzelfsprekend. Er zijn culturen geweest waarin de mens 'tijd' geheel anders ervoer, waarin
tijd een volslagen andere betekenis had. Er bestaan trouwens nog steeds culturen die niet eens
een woord hebben voor 'tijd' of voor 'laat' of voor 'wachten'. De Laet betoogt dat de levens-
wijze van ieder mens nauw verbonden is met zijn tijds beleving, met zijn 'aanvoelen van tijd'
en dat deze beleving op haar beurt sterk afhankelijk is van de cultuur waarin men leeft.

In zijn boek Nu is er ook toen doet André De Laet (1946, historicus) verslag van een zoek-
tocht naar de 'cultuurhistorische draagwijdte' van tijd. In een zevental hoofdstukken schetst
de Vlaamse auteur een beeld van het tijdsbesef van de Westeuropese mens zoals dat zich in
de afgelopen duizend jaar heeft ontwikkeld. Een ambitieuze onderneming, vooral omdat de
bronnen hierover schaars zijn. De Laet baseert zich voor een belangrijk deel op werken van
filosofen en, vanaf de barokperiode, van natuurwetenschappers; zijn gewichtigste bron ech-
ter vormden de werken van kunstenaars - kunstwerken noemt hij 'spiegels van tijdsbesef.
De Laet: 'Een authentiek kunstenaar kan niet anders dan vanuit de verwevenheid met zijn
leefwereld de fijnste trillingen van het leven en daarmee van het tijdsgevoel gestalte geven.'

De auteur schetst achtereenvolgens de tijdsbeleving van vroege middeleeuwers (900-
1200), late middeleeuwers (1200-1400), van humanisten (1400-1600), van mensen in de ba-
roktijd (17de eeuw), in de Verlichting (18de eeuw) en ten slotte van de moderne mens (vanaf
de 19de eeuw).

In de vroege middeleeuwen, zo schrijft De Laet, was er sprake van een cyclisch tijdsbesef.
Het beleven van tijd stond in het teken van 'stereotiepe herhaling' en 'ontijdelijkheid': het
levensritme lag besloten in de wenteling der seizoenen. Zo had een middeleeuwse boer geen
klok of kalender nodig om te weten welke taak er moest worden verricht, de kleur en de geur
van bos of veld vertelden het hem. Elk jaar gebeurde in wezen hetzelfde. Binnen het middel-
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eeuwse cyclische tijdsbesef nam de traditie dan ook een zeer voorname plaats in.
In de 12de eeuw ontstond geleidelijk het idee dat 'tijd' niet steeds op een zelfde manier

terugkeerde, maar dat tijd uniek was en zich in één richting bewoog: het lineaire tijdsbesef.
Volgens De Laet lag de basis van dit nieuwe besef besloten in het christendom. In de eerste
plaats vanwege de uniciteit van het leven van Jezus Christus, in de tweede plaats vanwege de
nadruk die het christendom legde op het individuele zieleheil. Een van de gevolgen van het
nieuwe tijdsbesef was dat tijd werd losgemaakt van natuurlijke cycli en een zelfstandig 'iets'
werd, een op zich zelf staande grootheid. Vanaf het einde van de 13de eeuw verschenen dan
ook de eerste mechanische uurwerken waardoor tijd in het vervolg heel precies gemeten kon
worden.

De humanisten zorgden vervolgens, aldus de auteur, voor een werkelijk breukmoment in
het beleven van tijd door de mens tot maat van alle dingen te promoveren. De eigen levens-
loop werd de tijdsnorm. De cyclische op- en neergang van de natuur verloor hierdoor defi-
nitief aan zeggingskracht: 'het eenmalige en veel beperkter groei-bloei-vervalmodel van het
menselijk bestaan' kwam centraal te staan. Gevolg van deze wijze van tijd ervaren was onder
meer het ontstaan van een historisch besef: voor het eerst werd het verleden beschouwd als
iets dat onherroepelijk voorbij was, werd het in periodes verdeeld en per periode beoor-
deeld. Tevens ontstond een zeker melancholisch levensgevoel: 'De toekomst gaf de huma-
nist een wee gevoel van persoonlijke vergankelijkheid.' Overigens liet het nieuwe tijdsbesef
het geloofin een eeuwig leven ná het aardse bestaan onverlet, maar het werd steeds meer een
individuele verantwoordelijkheid of dit de hemel of de verdoemenis zou worden.

In de barokperiode kwam men meer en meer met dit laatste te worstelen. God werd in
toenemende mate als afstandelijk ervaren, de eeuwigheid als moeizaam te verwerven en het
aardse leven als een snel voorbijgaand brokje tijd. Voor de barokmens werd het steeds moei-
lijker te bepalen waar hij steun en zekerheid kon vinden; de vraag naar de zin van het mense-
lijk leven werd alsmaar moeilijker te beantwoorden. Paradoxaal genoeg keerde de natuur te-
rug ten tonele als zekerheid verschaffende factor. De wetenschappers Galileï en Newton
toonden aan dat in de natuur een tijd heerste die volstrekt onafhankelijk was van elk fysisch
gebeuren. De tijd van het uniform doortikkend uurwerk en van betrouwbare natuurwetten.
De Laet: 'De tijd bood de zekerheid en onveranderlijkheid die in vroegere eeuwen van God
verwacht werden.' Met dit verschil echter dat God altijd een troostende, want zingevende
doelgerichtheid had kunnen verschaffen, wat de autonome, absolute en verdinglijkte tijd ten
enenmale niet kon geven.

De Verlichting betekende voor de tijdsbeleving, aldus De Laet, een aanscherping van de
ideeën uit de daaraan voorafgaande periode. Enerzijds een verdwijnen van een geloofin een
God en de mogelijkheid van een eeuwig leven, anderzijds een toenemend vertrouwen op de
natuurwetenschap. Duidelijk was dat de zin van het aardse bestaan in ieder geval hier op
aarde gevonden moest worden. Volgens de au teur werd in deze periode de basis gelegd voor
een tweeslachtig tijdsbewustzijn dat de hedendaagse moderne mens nog steeds kenmerkt:
een fenomenaal en een ethisch tijdsbewustzijn. Het fenomenale tijdsbewustzijn heeft be-
trekking op de tijd van de natuurwetenschappen: tijd is symmetrisch en omkeerbaar (natuur-
wetten hebben overal en altijd dezelfde geldigheid; er is niets nieuws onder de zon - er is dus
enige mate van overeenkomst met de cyclische tijdsbeleving). Het ethisch tijdsbewustzijn
heeft betrekking op de tijdsbeleving van het individu: tijd is lineair en onomkeerbaar.
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Wat de beide belevingen van tijd volgens De Laet gemeen hebben is het feit dat zij op
zichzelf doelloos zijn geworden. In het fenomenale tijdsbewustzijn is de gehele omgeving,
de gehele natuur 'verdinglijkt', berekenbaar, opsplitsbaar, ontdaan van de betekenis die het
voor bijvoorbeeld de middeleeuwse mens met zijn cyclische tijdsbeleving had. In het ethi-
sche bewustzijn staat de mens als individu centraal in een leven zonder hiernamaals: de tijd
leidt niet meer als vanzelf naar de eeuwigheid zoals vroeger.
Een groot deel van zijn boek besteedt De Laet aan het inzichtelijk maken van dit rwee-

slachtige tijdsbesef (fenomenaal/ ethisch) dat er volgens hem - simpel gezegd - toe heeft
geleid dat de mens er niet gelukkiger op is geworden. Er is geen vanzelfsprekende zin meer
in dit leven (noch de natuur, noch God kan deze verschaffen), dus moet die doelbewust
door de mens gezocht worden. En wel in het 'absolute' hier en nu - De Laet spreekt van een
cultus van onmiddellijkheid - want binnen het lineaire tijdsbesef is vroeger definitief voorbij
en de toekomst ongewis. Tegelijkertijd hebben de aan het fenomenale tijdsbewustzijn ver-
bonden natuurwetenschappen gezorgd voor een ongekende technische en industriële revo-
lutie, waardoor de beleving van tijd werd onderworpen 'aan het dictaat van een zakelijk en
buitenmenselijk stramien': het werken in fabrieken, het reizen met treinen, alles moest voor-
taan 'op tijd' gebeuren.
Tijd werd aldus, volgens De Laet, in dubbel opzicht de vijand van de mens. Enerzijds ging

tijd het menselijk levensritme dicteren, anderzijds moest de zin van het leven in de onmid-
dellijkheid worden gevonden, welke hem echter alsmaar dreigde te ontsnappen. De Laet:
'Op een of andere wijze moeten wij beletten dat de tijd ons voorbij holt. Wat kunnen we
anders dan een gepaste haast onrwikkelen? Wij leven maar eenmaal en willen, zoals dat heet,
"geen tijd verliezen", wat niet weinig bizar is aangezien we nooit "tijd hebben" , (p. 138).
Aan het slot van zijn boek komt De Laet nog uitgebreid stil te staan bij de zoektocht van

de moderne (en postmoderne) mens naar een zinvol bestaan. In het slothoofdstuk, getiteld
'Op zoek naar een zinvolle tijd', passeren mensen als Schopenhauer, Nietzsche, Einstein,
Kundera, Umberto Eco en vele anderen de revue.
Al met al een heel aardig boek dat op enigszins impressionistische wijze door de eeuwen

ijlt (tien eeuwen in rweehonderd pagina's) om ons te laten zien hoe onze voorouders de tijd
beleefden en mijns inziens ook om ons aan te sporen de eigen tijdsbeleving eens nader te
beschouwen.

Carla van BaaIen

Douwe Fokkema, Zichtbare steden; roman (Amsterdam/ Anrwerpen 1993).

Toen ik de roman Zichtbare steden van hoogleraar literatuurwetenschappen Douwe Fokkema
uit had, voelde ik mij overspoeld door sympathie voor de fietsenman op de hoek met vier
kinderen en geen tijd voor kapsones. Ik wil zelf ook wel eens een pleidooi voeren voor leven
met letteren, maar in de buurt van hoofdpersoon Wessel Wesselius, wandelend brok cul-
tuur, komt een dergelijke levensstijl mij ondragelijk arrogant voor. Waar die man zich ook
bevindt, de omgeving bewerkt dat zijn bewustzijn volloopt met tekstfragmenten en feiten-
kennis, zoals biefstuk een hond het water in de bek doet lopen.
Heeft de schrijver die afkeer bij de lezer willen bewerken? De tekst op de achterflap sug-

gereert het tegendeel: 'Roman die vele genres in zich verenigt: reisjournaals, Bildungsroman,
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liefdesroman, romanessay' en noemt het ook nog 'een meeslepend verhaal dat zich fel ver-
zet tegen de mateloosheid van onze tijd'.

Ja, op het gebied van de economie. Ik vind het boek een opdringerige manifestatie van
cultuur. Niet alleen loopt des hoofdpersoons brein voortdurend vol met bij zijn omgeving
passende brokken algemene ontwikkeling en belezenheid, hij zwerft ook zeer geregeld over
de wereld om aanwezig te zijn bij symposia van allerlei aard. Hij is afgevaardigde namens zijn
wetenschappelijke discipline, zijn instituut in een internationaal leger knappe vaganten dat
van congres naar congres reist om wereldwijd te bewijzen dat cultuur leeft en functioneert.
Zij communiceren in cafés, laten nogal eens verstek gaan in de vergaderzaal en krijgen uiter-
aard party's aangeboden. Zij reizen via Rio de Janeiro naar Porto Alegre naar Montevideo
naar Buenos Aires, kennen straten en pleinen en hotels en mensen van vroegere bijeenkom-
sten. Wie pretendeert hier fel verzet tegen de mateloosheid van onze tijd?

De titel Zichtbare steden verwijst naar het innerlijk van de geletterde mens. Ik heb het idee
dat het de bedoeling is de lezer te laten beleven hoe een innerlijk rijk mens in het leven staat.
Zijn leven is verbreed en verdiept door kennis van ervaringen en gedachten van alle schrij-
vers die hij geconsumeerd heeft. En die rijkdom is een belangrijk wapen in de strijd tegen
materiële consumptie die de wereld verpest, het milieu vernielt en de geest leeg laat.

Nu moeten we oppassen. In een soort multatuliaans procédé dat tevens postmodern
heet, manifesteert de schrijver zich als schepper van Wesselius. Het naschrift begint: 'Zeg
mij wie je vrienden zijn, dan weet ik wie je bent. Deze volkswijsheid geldt ook in de litera-
tuur. De vraag wie Wesselius is, kan worden beantwoord als wij weten wie zijn vrienden zijn.
Wesselius las' ... en dan volgt een halve pagina vermelding van internationale grootheden,
onder wie slechts zeven Nederlanders: Carry van Bruggen, Herman Gorter, Geert Hofste-
de, Cees Nooteboom, C.J.M. Schuyt, August Willemsen,Jan Wolkers. 'Hij las hen niet al-
leen, maar hij eigende zich ook hun gedachtengoed toe en maakte hun woorden tot de zijne.
Het is de vraag ofWesselius ook maar een oorspronkelijke gedachte heeft gehad. Het ma-
nuscript dat hij mij heeft voorgelegd met het verzoek om het persklaar te maken is op ontle-
ningen, bewerkingen en variaties gebaseerd.' In die 'mij' mogen we Fokkema zien, en de
halve pagina internationale grootheden is natuurlijk maar een schijntje van wat die professor
zelf aan teksten in zijn hoofd heeft zitten.

Ook Wesselius is Utrechts professor en literatuurwetenschapper, maar wel een creatie
van Fokkema's brein. Die laat Wesselius ook weer creëren. Het hoofd van de papieren pro-
fessor namelijk zit ook vol boek en omdat de man zich bij de schoonheid van de wereld
betrokken voelt, vat hij het plan op een roman te schrijven die een registratie van zijn (inte-
ressante) leven is. Hij heeft een verheven doel want hij voelt zich een geroepene, getuige dit
stukje doelstelling dat volgt op lezing van de eerste twee hoofdstukken door zijn vrouw: 'Ik
geloof dat zij begrepen heeft wat mij met dit boek voor ogen staat- een van de vele projecten
sedert de Verlichting waarin een seculiere filosofie wordt ontwikkeld die de verschillende
aspecten van ons moderne leven met elkaar in verband brengt. Ik kan mij niet veroorloven
lijdelijk toe te zien hoe de wereld aan hebzucht en geweld ten onder gaat, terwijl de intelli-
gente mensen die hieraan iets zouden kunnen doen, slechts uitblinken in hun specialistische
kennis en zich verschuilen achter hun beperkte verantwoordelijkheid' (p. 52). Wesselius'
Droogstoppel is Sahlgren, een wereldwijd inzetbare manager met BMW als thuisland, die
Wesselius' kritische rederingen afdoet met zinnen als: 'Vergeet niet dat ik eigenlijk alleen
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maar iets van public relations weet, en van logo's' (p. 62).
Wesselius verschuilt zich dus niet, niet als cultuurmens en niet als criticaster. In Lissabon

moet wat gedronken worden naast een beeld van Pessoa, in Triëst gaat de tocht langs de
cafés van Svevo en J oyce, aan Venetië begint hij maar niet, want ... en daar rollen de namen
weer. Cees Nooteboom verwerkt in zijn reisbeschrijvingen ook heel veel informatie, maar
dat komt bij mij nergens irritant over. Ik heb het idee dat ik een beetje meereis, meekijk en
mee-ontwikkel. Dat komt blijkbaar omdat de schrijver zich rustig en bescheiden opstelt.
Wesselius echter is een van eigen grootsheid overtuigde kwast die zinnen kan zeggen als: 'Ik
wil alleen maar dat je nadenkt.'
Behalve zijn literaire kennis ventileert Fokkema via zijn hoofdpersonen zijn blijkbaar

maatschappijkritische denkbeelden. Waarom bekleedt hij anders zijn Wesselius met de
theorieën van Geert Hofstede, Kees Schuyt en Ralf Dahrendorf. De economie die vervuilt
en verminkt, is zijn grote vijand.
Fokkema doet nog iets. Het 'echte' leven moet er nog in. Dat verklaart de inspiratie door

Jan Wolkers waarvan hij in het naschrift kond doet. Vriendin 'Ziny was de meest kosmopo-
litische vrouw die ik ooit had ontmoet. Haar moeder was Zinaida, de dochter van Lev
Bronsjtain, beter bekend als Trotski. Haar vader, een zoon van A.G. Barnabooth en Concha
Yarza' (p. 10). Ziny is de krachtige, prachtige vogel die langs scheert als het literaire bedrijf
de hoofdpersoon van hot naar haar afvaardigt. Er wordt flink gevrijd en creatief ook. Geluk-
kig zijn niet alleen robuuste beeldhouwers op dat terrein heel wat mans, maar blijken, in ie-
der geval in dit boek, ook intellectuelen over een modern oergevoel te beschikken. Gelukkig
maar, want anders zou je als moderne lezer de intellectueel een hark en zijn boek schraal
vinden. Gek, op de schrijverslijst waarmee Fokkema Wesselius' hoofd gevuld heeft, komen
de namen van George Bataille en Gerard Reve niet voor. Toch dacht ik (zo werkt dat dus,
het is waar) zelf aan deze twee lieden omdat Wesselius op het eind van het boek in een idioot
oord terechtkomt waar men mannen nodig heeft om vrouwen in agressie te laten oefenen.
Ze vangen hen met lasso's en binden hen vast. 'Rijden, rijden', riepen ze. 'Verneder hem,
vernietig hem.' Zinyen hij hadden al eens seks bedreven waarbij hij gebonden was. Wessel
zou tot het uiterste willen gaan maar Ziny is daartoe niet bereid. Dat uiterste leert hij dan in
een godverlaten vrouwenoord kennen, ergens in de eenzaamheid van Argentinië. Hij wordt
uitgeknepen, leeggezogen maar houdt geestelijk stand en weet uiteindelijk los te komen. De
mannelijke heterovariant van Reve met zijn speelplaats met vastgebonden jongensbeertjes
droomt van verkrachtingen door vrouwen.
Gelukkig redt Wesselius zijn geslachtsdeel en zijn pen en zijn liefde voor Ziny. Het eind

is dat hij beschrijft contact met haar te willen, maar nu het boek moet eindigen, presenteert
de registrator Wesselius zich opeens als fictie-schrijver, als degene die Ziny geschapen heeft
en die varianten kan verzinnen voor de laatste boekenscène. De kenner van het postmoder-
nisme brengt zijn wijsheid in praktijk.
In het blad Literatuur 1994-2 staat een gesprek van J acqueline Bel met Fokkema, naar aan-

leiding van dit boek. Daar zegt hij het zelf: 'Ik heb zo langzamerhand een redelijk grote ken-
nis opgebouwd over hoe literatuur geschreven kan worden.' Wellicht zullen adepten van de
professor smullen van alle intertekstualiteit. Ik vond het een vervelend boek dat mij ermee
confronteerde hoe arrogant belezenheid kan uitpakken.

Roelie Koning
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Personalia

Prof dr. Hans Achterhuis is hoogleraar algemene wijsbegeerte aan de faculteit der Wijsbegeerte en
Maatschappijwetenschappen van de Universiteit Twente. In het verleden was hij onder andere
bijzonder hoogleraar wijsbegeerte namens de Stichting Socrates.

Prof dr. Govert den Hartogh is hoogleraar ethiek aan de faculteit der Wijsbegeerte van de Universiteit van
Amsterdam en voorzitter van de Commissie Ethiek Gezondheidszorg van het Humanistisch
Verbond. Tot 1 juni 1995 was hij bijzonder hoogleraar medische ethiek namens de Stichting Soerates.

Drs. Roelie Koning is lerares Nederlands aan de Bertrand Russeli Scholengemeenschap te Krommenie.
Als redactrice van Rekenschap verdiept zij zich in thema's op het gebied van humanisme en literatuur.

Prof dr. Harry Kunneman is hoogleraar praktische humanistiek aan de Universiteit voor Humanistiek te

Utrecht.

Prof dr. I/ja Maso is rector van de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Aan dezelfde universiteit
is hij hoogleraar wetenschapsleer, methodologie en onderzoeksleer.

Drs. Peter Henk Steenhuis is journalist bij de redactie Letter en Geest van dagblad Trouw.

Prof dr. Rob Tielman is onder andere hoofdredacteur van Rekenschap, medevoorzitter van de
International Humanist and Ethical Union en bijzonder hoogleraar namens de Stichting Soerates aan
de Universiteit Utrecht.

Drs. Raoul Wlrtz studeerde politicologie in Leiden. Na zijn studie was hij onder andere verbonden aan
de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid te Den Haag. Hij is thans werkzaam bij het
Humanistisch Verbond en de Stichting Socrates te Utrecht.
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