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Tengeleide

Dit jaar zijn er drie verkiezingen. Daarom is het
themagedeelte van dit nummer gewijd aan de
paarse coalitie. In de Nederlandse geschiedenis is
een regering, gevormd door liberalen en socialis-
ten, nog nooit voorgekomen. Daarom hebben de
christen-democraten deze eeuw altijd een sleutel-
positie bij kabinetsformaties ingenomen.
Ook in humanistische kring lag de verhouding

tussen socialisten en liberalen gevoelig. Het Hu-
manistisch Verbond heeft echter vanaf de oprich-
ting in 1946 een duidelijk onderscheid gemaakt
tussen levensbeschouwing en partijpolitiek. Het
HVheeft zich altijd tegen de vorming van een hu-
manistische partij verzet, maar heeft wel vanuit
zijn beginselen de partijpolitiek kritisch gevolgd.
Gezien de gevolgen van de christen-democra-

tische machtspositie voor de achterstelling van
humanisten is het eigenlijk verwonderlijk dat pas
in 1977 vanuit het HVeen pleidooi voor een coali-
tie van PvdA, VVDen D66te horen viel. In zijn af-
scheidsrede stelde de toenmalige voorzitter Max
Rood dat het HVserieus de mogelijkheden van een
dergelijk kabinet moest onderzoeken. Zijn argu-
menten zijn in grote lijnen goed terug te vinden in
de bijdrage van D66-kamerlid Louise Groenman
in dit nummer.
Rood's opvolger Rob Tielman heeft zich als

Hv-voorzitter ook een vurig voorstander van de
paarse coalitie getoond. Het is daarom opmerke-
lijk dat hij zich in dit nummer van Rekenschap
aanzienlijk genuanceerder opstelt. Aan de hand
van het voorbeeld homoseksualiteit tracht hij aan
te tonen dat de centrale positie van de christen-de-
mocraten paradoxaal genoeg wel eens in het
voordeel zou kunnen zijn van diegenen die de
maatschappelijke vormgeving van het recht op
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zelfbeschikking nastreven.
Vanuit het perspectief van de vrouwenemanci-

patie documenteert Emmy Jacobs heel grondig
met vele voorbeelden hoe de gelijkberechtiging
van vrouwen te lijden heeft gehad van de wijze
waarop in Nederland de afgelopen decennia aan
politieke machtsvorming is gedaan. Zij hoopt dat
een paarse coalitie daarin verandering kan bren-
gen.
Het oud-Kamerlid voor de VVDGreetje den

Ouden geeft een diepgaande analyse van de wijze
waarop de Nederlandse verzorgingsstaat zich
ontwikkeld heeft en de centrale rol die de chris-
ten-democraten daarin vervuld hebben. Een paar-
se coalitie biedt een mogelijkheid om veel van de
vastgeroeste machtsverhoudingen en gevestigde
belangen te veranderen.
Kenmerkend voor de coalitieverhoudingen is

altijd geweest dat die niet-confessionele partij die
op een bepaald moment in een coalitie met het
CDAzit, liever niet over een paarse coalitie praat.
Het behoeft dan ook geen verbazing te wekken
dat het niet gelukt is om een vooraanstaande hu-
manistische PvdA'er te vinden om hierover in
Rekenschap te schrijven.
Datzelfde geldt voor een groen-linkse huma-

nist, traditioneel ook geen grote voorstanders van
een paarse coalitie. Waarmee maar weer eens is
aangetoond dat humanisten op levensbeschouwe-
lijk gebied gelijkgezind mogen zijn, maar dat zij
op partijpolitiek gebied verschillend kunnen den-
ken, zeker als het gaat om te volgen coalitie-stra-
tegieën.

Rob Tielman



Column
Louise Groenman

Het is verleidelijk om in een blad dat vooral gele-
zen wordt door mensen met een humanistische le-
vensvisie, een paarse coalitie te bepleiten vanuit
een 'anti-cDA' invalshoek. Wie denkt aan onder-
werpen als abortus, euthanasie en de anti-discri-
minatiewetgeving zal onmiddellijk begrijpen wat
ik daarmee bedoel. Bij de behandeling van die on-
derwerpen domineerde immers de christen-de-
mocratische opvatting over een andersdenkende
meerderheid in het parlement. Het resultaat was
niet-optimale compromiswetgeving waarbij de
coalitiepartner van het CDAwater in de wijn deed
ter wille van de politieke vrede. Dat er bij derge-
lijke wetgeving ook nog eens flink wat doorge-
schoven werd naar de toch al overbelaste rechter-
lijke macht deed daarbij minder terzake. Er ligt nu
immers wetgeving en het argument dat dit soort
immateriële onderwerpen slechts geregeld kan
worden door een regering zonder het CDAis de
voorstanders van een paarse coalitie door het CDA
zelf uit handen geslagen.
Natuurlijk zijn er nog veel zaken te bedenken

waarover het CDAanders denkt dan PvdA, VVDen
D66,de potentiële deelnemers aan een paarse coa-
litie, zoals het kostwinnersprincipe in ons fiscale
en sociale zekerheidssysteem en, van een andere
orde, de winkelsluitingswet. Ook bij deze onder-
werpen, net als bij de eerder genoemde, prevaleert
bij het CDAeen opvatting over mens enmaatschap-
pij, die niet meer van deze tijd is. Voorbij wordt
gegaan aan het feit dat mensen steeds meer, on-
geacht hun levensovertuiging, vrij willen zijn in
de manier waarop zij hun leven en 'samenleven'
willen inrichten. Zij willen dat doen naar eigen eer
en geweten en hebben daarbij geen behoefte aan
christen-democratische modellen die waarden en
normen van hogerhand pogen op te leggen. De tijd
waarin het gezins- en kostwinnersmodel over-
heerste is voorbij en een meerderheid van de
Tweede Kamer is zich daarvan bewust en wenst
daar ook naar te handelen. Een partij die terug wil
naar vroeger tijden behoort dan dus niet de norma-
tieve lakens uit te delen, lijkt mij.

Ook los van inhoudelijke zaken heeft het den-
ken over een paarse coalitie echter een politieke
betekenis. Als een paarse coalitie een reëel alter-
natief zou zijn bij de komende formatie betekent
dat alleen al een doorbraak in de politieke verhou-
dingen. Als van tevoren niet vaststaat dat het CDA
gaat regeren, wordt de gang naar de stembus voor
de kiezer weer interessant. Niet alleen de politie-
ke verhoudingen wijzigen zich dus op voorhand
maar ook de politiek zelf en de mate waarin de
burger zich daarbij betrokken voelt krijgt een an-
der karakter.
De pure mogelijkheid van een paarse coalitie is

op zichzelf een vorm van bestuurlijke vernieu-
wing en het sluitstuk van een periode van ontzui-
ling, ontideologisering en emancipatie van het
individu. Sinds de jaren zestig vallen de drie poli-
tieke hoofdstromingen, de sociaal-democratie, de
christen-democratie en het liberalisme steeds
minder scherp af te bakenen. Hun respectievelij-
ke bedding is steeds diffuser geworden en minder
te herleiden tot groepen in de samenleving. De
sociaal-democratie plukt daarvan tot nu toe de
wrangste vruchten, maar niet goed valt in te zien
waarom kiezers zich achter het christelijke ge-
dachtengoed van de nieuwe CDA-leiderBrinkman
blijven scharen. Zijn aanwijzing als kroonprins,
niet alleen als partijleider maar ook als mogelijke
nieuwe premier, veroorzaakt steeds meer twijfel
over het democratisch gehalte van ons politieke
bestel. Hoezo christelijke politiek als het om ma-
teriële onderwerpen gaat en hoezo 'Brinkman for
president'?
Mondige mensen willen zelf hun keus kunnen

maken en als de gekozen minister-president, als
staatsrechtelijke wens van D66,voor politiek Den
Haag een brug te ver is, zou een door de kiezers
te beïnvloeden verkiezingsuitslag die niet auto-
matisch tot CDA-hegemonie leidt, een spannend
vooruitzicht kunnen bieden.
Afgezien van de wellicht, beleidsinhoudelijk

beschouwd, geringe meerwaarde van een paarse
coalitie en de electorale aantrekkingskracht van
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een coalitie zonder het CDA,is er nog een argu-
ment dat pleit voor een paarse coalitie. Het feit dat
christen-democraten méér dan zeventig jaar lang
regeringsverantwoordelijkheid hebben gedra-
gen, heeft ons land een maatschappelijk midden-
veld opgeleverd waarin christen-democraten als
bestuurders domineren. Een andere regeringscoa-
litie zal ook tot gevolg kunnen hebben dat die
vanzelfsprekende dominantie afbrokkelt en dat
het maatschappelijk middenveld weer zijn oor-
spronkelijke functie als schakel tussen 'burgerlij-
ke' initiatieven en organisatievormen en de wet-
gevende macht in Den Haag terugkrijgt, De
oriëntatie van bestuurders op één, immer regeren-
de partij zal plaats maken voor een oriëntatie op
de burgers voor wie die organisatievormen eens
in het leven zijn geroepen. Decentralisatie van
Haags beleid naar lagere niveaus krijgt dan een
andere inhoud. In die zin zou een paarse coalitie
niet alleen de Haagse verhoudingen beïnvloeden
maar ook de maatschappelijke verhoudingen als
zodanig. Het zou heel goed mogelijk zijn dat een
aantal staatkundige vernieuwingsideeën, waar-
door de kloof tussen kiezers en gekozenen kleiner
gemaakt kan worden, eerder ingang vinden als
er een eind komt aan de vanzelfsprekende CDA-
hegemonie, zowel in Den Haag als in het maat-
schappelijk middenveld.
Zou het vooruitzicht op een paarse coalitie op

zichzelf al vernieuwend en verfrissend zijn, het
werkelijk realiseren ervan zal nog het nodige po-
litieke vernuft vereisen. Het hardop denken over
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een paarse coalitie bergt het gevaar in zich dat
anti-cDA-sentimenten het CDAin de verkiezings-
tijd in de kaart spelen. Aan de andere kant zal
geen van de politieke regeringspartijen één van
de andere partijen als coalitiepartner uit willen
sluiten. Tot nu toe werd echter beurtelings om de
gunst van het CDAgedongen waarbij met name de
VVDen de PvdA elkaar als mogelijke coalitiepart-
ners uitsloten. Nu die blokkade schijnt te zijn op-
geheven, met de nadruk op het woordje schijnt,
ligt de keus voorlopig open. Juist dat maakt de
verkiezingsstrijd extra boeiend. Het gaat thans
veel minder om de politiek-inhoudelijke ver-
schillen in opvatting, als wel om het vertrouwen
over en weer om het eens zonder het CDAte probe-
ren.

In hoeverre historisch gegroeide verhoudingen
te doorbreken zijn moet de formatie uitwijzen.
Als er echter een verkiezingsuitslag is die meer-
dere opties mogelijk maakt en een tweepartijen-
coalitie uitsluit, en daar ziet het bij het schrijven
van dit stukje, begin december 1993, naar uit, is
dat het juiste moment om het politiek en maat-
schappelijk experiment van de paarse coalitie aan
te durven. Zoals ik heb gesteld, heeft zo'n experi-
ment niet zozeer te maken met de wens een min-
der van christelijke waarden en normen doortrok-
ken politiek te voeren als wel met de verwachting
dat zo'n paarse politiek meer tegemoet komt aan
het ontzuilde en geïndividualiseerde denken van
burgers in onze Nederlandse samenleving.



Voor-en nadelen
van een paarse coalitie
Homoseksualiteit als toetssteen

Rob Tielman

De kans op een paarse coalitie is groter dan ooit. In het verleden hebben
PvdA, WD en D66 negatiever gestaan tegenover een gezamenlijke
regering dan nu het geval is. Reden genoeg om ons rekenschap te geven
van de vraag wat eigenlijk de voor- en nadelen van een dergelijk kabinet
zouden zijn. Homoseksualiteit is daarbij een goede toetssteen.

Homoseksualiteit als toetssteen
Wie het menselijk zelfbeschikkingsrecht als uit-
gangspunt neemt, mag geen bezwaren hebben te-
gen gelijkberechtiging van volwassenen die voor
elkaar kiezen ongeacht hun seksuele voorkeur. In
Angelsaksische landen, waar homoseksualiteit
gemiddeld genomen het meest negatief wordt be-
naderd in de westerse invloedssfeerl, bestaat de
kenmerkende uitdrukking 'a crime without vic-
tims'.
Het was geen toeval dat in de discussie rond de

Wet Gelijke Behandeling de positie van homo-
seksuele leerkrachten een wezenlijke rol speelde.
Nog meer dan abortus, euthanasie of prostitutie
(waarin de rechten en plichten van derden een rol
spelen) is de gelijkberechtiging van homoseksue-
len een maatstaf om na te gaan ofhet recht op zelf-
beschikking van volwassenen wordt erkend.
Vanuit geschiedkundig oogpunt kan de neer-

gang van de theocratie heel goed aan de hand van
de lotgevallen van de gelijkgeslachtelijke liefde
beschreven worden. De laatste stelselmatige ver-
volging der 'sodomieten' vond plaats in 1730
voor de scheiding van kerk en staat tijdens de Ba-
taafse revolutie.
Het feit dat in 1811 de strafbaarstelling van het

'crimen nefandum' uit de wetgeving verdween,
werd niet zozeer veroorzaakt door een veranderd
denken over 'de onnoembare misdaad'. Het was
eerder het gevolg van een gewijzigde opvatting
over de rol van de staat. Niet langer was de over-
heid een' dienaresse Gods' maar een nachtwaker
die zich niet tot in de slaapkamer met het welzijn
der burgers moest bemoeien zolang die het onder-
ling goed met elkaar konden vinden.

Deze scheiding van kerk en staat bleef het
richtsnoer der liberale regeringen in de negen-
tiende eeuw, die men enigszins anachronistisch
als paarse coalities avant la lettre zou kunnen aan-
duiden. Een belangrijke reden waarom aan dit
niet -confessionele tijdperk een einde is gekomen,
ligt in de schoolstrijd als gevecht om de
(her)kerstening der natie.2 Het christendom blijkt
te floreren als het de gedaante van martelaarschap
kan aannemen. Abortus, prostitutie en homosek-
sualiteit vormden eveneens belangrijke stenen
des aanstoots die de roep om de staat als zeden-
meester deden opklinken.
Het feit dat homoseksuele contacten tussen

meerder- en minderjarigen strafbaar waren (arti-
keI 248-bis WvS) van 1911 tot 1971 is meer dan
symbolisch: het valt zo goed als samen met het
tijdperk waarin de antirevolutionaire, christelijk-
historische en katholieke partijen een meerder-
heid in onze volksvertegenwoordiging hadden.
Liberalen en sociaal-democraten waren in de ver-
dediging omdat zij tegenover de christelijke
staatsopvatting slechts neutraliteit konden stel-
len.
De afschaffing der strafbaarstelling van 1811

en de (gedeeltelijke) herinvoering daarvan in
1911 waren beide veroorzaakt door (conflicteren-
de) staatsopvattingen. De afschaffing van 248-bis
in 1971 was dat niet. 3 Hier speelde de Gezond-
heidsraad een doorslaggevende rol door aan te to-
nen dat homoseksuele gerichtheid reeds ver voor
de leeftijd van 16 jaar vastligt. Niet de staat als
hoeder der mensenrechten, maar de wetenschap
als zoeker der feiten kwam de homoseksuelen te
hulp.
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Pas bij de totstandkoming van het non-discri-
minatieartikel in de Grondwet van 1983 ging de
overheid zich als beschermer der mensenrechten
opstellen. De gelijkberechtiging van homosek-
suelen kreeg weliswaar geen afzonderlijke ver-
melding maar werd een belangrijke reden om aan
artikel 1 de zinsnede 'of op welke grond dan ook'
toe te voegen. Bij de uitwerking van dit beginsel
in de Wet Gelijke Behandeling kwamen de
christelijk en historisch gevoelig liggende ver-
schijnselen schoolstrijd en homoseksualiteit sa-
men in de discussie over de vraag of een christe-
lijke school een homoseksuele docent zou mogen
ontslaan.

Christendom als boosdoener
Een goede wettelijke regeling van abortus, eutha-
nasie, drugs, prostitutie en homoseksualiteit
wordt vaak als reden genoemd om een paarse coa-
litie te bepleiten. Een andere overweging is de be-
eindiging van de bevoorrechting van het confes-
sionele onderwijs en het christelijke middenveld.
Het belang hiervan kan ook goed toegelicht wor-
den met behulp van de inmiddels beroemd gewor-
den homoseksuele docent op een christelijke
school.
In humanistische kring is wel eens het argu-

ment gehoord dat een dergelijke docent niet op
onze steun zou mogen rekenen omdat hij of zij er
beter aan zou doen een dergelijke school te verla-
ten. Dat is echter een te eenvoudige voorstelling
van zaken. Het argument gaat zeker op voor de
vrouw, getrouwde priester of openlijke homo die
een beroep op de staat zou willen doen om de kat-
holieke kerk te dwingen hem of haar tot bepaalde
kerkelijke ambten toe te laten. Gegeven de schei-
ding van kerk en staat, en gegeven het feit dat nie-
mand gedwongen wordt om deel uit te maken van
een kerk, is er vanuit humanistisch oogpunt geen
enkele reden om de kerk met staatsmacht te dwin-
gen iedereen tot alle ambten toe te laten.
Met het onderwijs ligt dat echter anders. Sinds

het einde der schoolstrijd wordt ook het christe-
lijk onderwijs geheel door de overheid bekostigd.
Het valt moeilijk in te zien hoe een staat gedwon-
gen kan worden iets te bekostigen (een discrimi-
nerend schoolbestuur) dat in strijd met de Grond-
wet handelt. Het is hier van tweeën één: ofwel die
christelijke school ziet zichzelf als deel van de
kerk, ofwel zij beschouwt zichzelf als deel van
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het openbare leven. In het eerste geval wint zij de
vrijheid om te discrimineren en verliest zij het
recht op subsidie. In het tweede geval mag zij niet
in strijd met de Grondwet handelen en behoudt
haar recht op bekostiging.
Het is interessant om te zien hoe (een deel van)

het confessioneel onderwijs het wel heeft aan-
vaard dat er niet gediscrimineerd mag worden op
grond van ras, geslacht of burgerlijke staat, maar
grote moeite heeft met het aanvaarden van het
verbod om te discrimineren op grond van seksue-
le voorkeur. Uit onderzoek blijkt dat hooguit 15%
van de bevolking de vrijheid wil behouden om
homoseksuelen te kunnen discrimineren. En zo
wordt de macht van het christelijk middenveld
bewezen: uit angst voor vervreemding van zijn
achterban moet het CDA (dat ongeveer een derde
van de kiezers vertegenwoordigt) wel naar het
kleinrechtse deel van zijn (potentiële) kiezers
luisteren.
Voorstanders van een paarse coalitie hebben

het wel eens als volgt uitgedrukt. Omdat de niet-
confessionele partijen elkaar voor een coalitie
uitsloten, waren zij voor een meerderheid op het
CDA aangewezen, dat op zijn beurt afhankelijk is
van kleinrechtse kiezers, zodat het land werd
overgeleverd aan de kleine minderheid van theo-
cratische kiezers: de Staphorster variant. Het zou
echter onjuist zijn om het CDA als de boosdoener
van dit alles afte schilderen. Het is de onderlinge
afwijzing van de niet-confessionele partijen die
ons aan theocratische dreigingen kan uitleveren.

Christendom als bondgenoot
Wat men verder ook van de wetgeving inzake
abortus, euthanasie, drugs, prostitutie, homosek-
sualiteit en confessioneel onderwijs mag vinden,
het blijft een feit dat Nederland de meest op men-
selijke zelfbeschikking geënte wetgeving in de
wereld heeft.4 Het is een opmerkelijke paradox
dat Nederland tegelijkertijd het meest buitenker-
kelijk/ongodsdienstige land in de westerse we-
reld is en tevens de sterkste wettelijke en geldelij-
ke verankering van confessioneel verzuild onder-
wijs kent. Hoe is dit verschijnsel te verklaren?
Men zou de stelling kunnen verdedigen dat de

onevenredige confessionele macht juist de ont-
kerstening heeft bevorderd. Deze macht heeft
weerstanden opgeroepen die mensen van de ker-
ken heeft vervreemd. De zedenmeesterij van



1911 tot 1971 heeft bevorderd dat steeds meer
mensen hun eigen belang bij zelfbeschikking op
ethisch gebied hebben onderkend. De overmaat
aan christelijk onderwijs (twee derde van de
scholen terwijl slechts een derde van de bevol-
king confessioneel onderwijs wenst5) heeft ertoe
geleid dat met name de katholieke scholen voor
hun voortbestaan afhankelijk werden van kinde-
ren van buitenkerkelijke ouders zodat zij uit angst
voor leerlingverlies hun godsdienstige activitei-
ten (ook voor katholieke kinderen) stelselmatig
verminderden.
Vanuit dit paradoxale perspectief zou men het

CDA en het christelijke middenveld als (onbewus-
te en door henzelf ongewilde) bondgenoten kun-
nen zien van de secularisatie. Het CDA is mede-
plichtig gemaakt aan de legalisatie van abortus,
euthanasie, drugs, prostitutie en homoseksuali-
teit door voor de vorm het menselijk zelfbeschik-
kingsrecht niet wettelijk vast te leggen maar er in
feite wel aan toe te geven. Het katholiek en refor-
matorisch onderwijs in Nederland is het enige on-
derwijs van deze signatuur in de wereld dat ver-
plicht aan seksuele en aids-voorlichting doet om-
dat het anders de overheidsbekostiging mis zou
lopen. Ook hier komt het kenmerkend Nederland-
se karaktertrekje naar boven dat principes luid
met de mond in politiek en wetgeving beleden
worden, maar dat in de praktijk de geldbeurs
zwaar weegt.
De onmogelijkheid van een paarse coalitie

door onderlinge uitsluiting van niet-confessione-
le partijen heeft het CDA en het christelijke mid-
denveld onevenredige macht gegeven. De moge-
lijkheid van een paarse coalitie zorgt ervoor dat
het CDA toegeeflijker wordt om aan de macht te
blijven. Maar een ondoordachte paarse coalitie
kan aan datzelfde CDA een martelaarsstatus geven
met alle contraproduktieve gevolgen van dien.

Zelfbeschikking als doel
Wil een paarse coalitie zinvol zijn dan zal zij niet
negatief maar positief ingesteld moeten zijn. Het
afzetten tegen christelijke macht past in de neu-
tralistische interpretatie van de scheiding van
kerk en staat die nog steeds veel liberalen en so-
ciaal-democraten kenmerkt. De eerdere neergang
en latere opbloei van het openbaar onderwijs laat
zien dat niet het neutralisme maar de actieve plu-
riformiteit bijdraagt tot goed onderwijs. Het niets

willen zijn of het iets niet willen zijn, heeft min-
der bind- en daadkracht dan het opkomen voor het
recht zelf uit te maken wie en wat je wilt zijn.
Humanisten willen geen christelijke, geen

neutralistische en zelfs geen humanistische staat.
Vanuit humanistisch oogpunt zou de staat geen
zedenmeester moeten zijn maar de voorwaarden
moeten scheppen of in stand houden waaronder
mensen en minderheden in toenemende mate in
staat zijn om zelf zin en vorm te geven aan hun le-
ven. Dit beginsel van menselijke zelfbeschikking
brengt ons terug bij homoseksualiteit als toets-
steen.
De staat als zedenmeester tast niet alleen het

zelfbeschikkingsrecht van homoseksuelen aan
maar van iedereen die afwijkt van de machtigste
norm. In een theocratie horen homoseksuelen,
vrouwen en humanisten tot de zekere slachtoffers.
Maar in een anticonfessionele, neutralistische
technocratie zijn deze groepen ook niet veilig. AI
was het maar omdat gelijkheid als gelijkvormig-
heid kan worden opgevat. Dat het ontwikkelen
van eigen identiteiten als nieuwe vormen van ver-
zuiling en discriminatie kan worden veroordeeld.
Wat hebben de afkeuring van de Gay Games,

de verwerping van homo- en vrouwenstudies, en
de afschaffing van subsidies voor geestelijke ver-
zorging in ziekenhuizen en voor humanistisch
vormingsonderwijs in de openbare school ge-
meen? Dat er vele niet-confessionelen bestaan
die dit vormen van moderne verzuiling vinden
waaraan de overheid geen steun zou moeten ver-
lenen. Gelijkheid betekent in hun ogen gelijkvor-
migheid en niet gelijkwaardigheid in veelvor-
migheid.
Wie de zelfbeschikking van mensen en min-

derheden daarentegen serieus neemt, juicht de
maatschappelijke veelvormigheid en de daarmee
verbonden keuzevrijheid toe. Integratie is in deze
gedachtengang geen aanpassing maar het recht
op eigen identiteitsontwikkeling zolang ieders
gelijkwaardigheid niet wordt aangetast. Plurifor-
miteit vergroot de weerbaarheid van mens, min-
derheid en maatschappij tegen iedere vorm van
dictatuur, theocratisch of technocratisch.
Vanuit dit perspectief is het goed dat alle de-

mocratische politieke partijen elkaar niet bij
voorbaat uitsluiten. De discussie over een paarse
coalitie heeft daaraan bijgedragen. Maar het tot
stand brengen van een paarse coalitie die uitslui-
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tend ten doel heeft om het CDA uit te sluiten zou
een vergelijkbare fout zijn, een onnodige (zelfs
contraproduktieve) polarisatie op een wijze die
voor homoseksuelen, vrouwen en humanisten ne-
gatief zou kunnen uitpakken.

Daarom is de eigenlijke vraag niet of er een
paarse coalitie moet komen, maar hoe het beste
op dit moment maatschappelijk vorm kan worden
gegeven aan het menselijk zelfbeschikkings-
recht. De wetgeving inzake homoseksualiteit,
abortus, euthanasie, drugs, prostitutie en confes-
sioneel onderwijs is niet meer of minder dan een
toetssteen voor zelfbeschikking, maar geen doel
in zichzelf.

Het Binnenhof omstreeks 1840.

Noten
1. Zie Rob Tielman en Hans Hammelburg, 'World

Survey on the SoCÎal and Legal Position of Gays and
Lesbians', in: The Third Pink Book (Buffalo 1993), p.
251.

2. Zie André de Bruin, Het ontstaan van de school-
strijd (Leiden 1985), p. 252.

3. Zie Rob Tielman, Homoseksualiteit in Nederland
(Amsterdam/MeppeI1982), p. 178.

4. Zie hiervoor het onderzoek naar de scheiding van
kerk en staat in alle landen van de wereld, dat in 1994
gepubliceerd zal worden door de auteur van dit artikel.

5. Zie Rob Tielman, 'Een humanistische visie op on-
derwijs', in: Paul Cliteur en Douwe van Houten (red.),
Humanisme, theorie en praktijk (Utrecht 1993), p. 375.
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Helpt paars de vrouwenbeweging de
brug over?
Emmy Jacobs

Het sekseverschil vormt in de Nederlandse maatschappij nog altijd één
van de grondslagen van de maatschappelijke organisatie. Dit
ge institutionaliseerde sekseverschil zorgt er onder meer voor dat
vrouwen niet in gelijke mate deelnemen in vertegenwoordigende
Juncties in politiek en openbaar bestuur. Ook het aantal vrouwen in
hogeJuncties, met name binnen de universiteit, is schrikbarend laag. De
vraag is oJeen paarse coalitie kan bijdragen aan een grotere
participatie van vrouwen in de politiek en injuncties van waaruit
aanzien en macht voortvloeien.

In deze bijdrage geef ik eerst een kort overzicht
van de huidige stand van zaken voor wat betreft
de verdeling vrouwen/mannen in politiek en
openbaar bestuur. Ik zal argumenten aandragen
waarom een paarse coalitie mogelijk meer kansen
biedt om te komen tot een betere verdeling van
politieke macht tussen vrouwen en mannen. Dat
weinig vrouwen participeren in adviesorganen,
met name op het gebied van wetenschap en tech-
niek, is voor een deel een gevolg van het geringe
aantal vrouwelijke hoogleraren en universitaire
hoofddocenten.
Een probleem dat daarmee samenhangt is de

ongelijke verdeling van betaalde en onbetaalde
arbeid tussen vrouwen en mannen. Wil men een
beetje klimmen op de maatschappelijke ladder,
dan is een full-time baan een vereiste; in een op
carrière gerichte baan wordt men geacht minstens
60 uur per week te werken. Vrouwen nemen
meestal het grootste deel van het huishoudelijk
werk voor hun rekening en ook de zorg voor kin-
deren komt meer ten laste van hen dan van echt-
genoot of vriend. Daarom is het voor vrouwen
veelal onmogelijk ook maar een dergelijke baan
te ambiëren. Ik ben echter van mening dat de
overheid wel degelijk iets kan doen aan de onge-
lijke verdeling tussen mannen en vrouwen van
onbetaalde arbeid, al is het maar door er zorg voor
te dragen dat er voldoende kinderopvangmoge-
lijkheden zijn. Er is meer kans dat een paarse coa-
litie zich hiervoor inspant dan een coalitie met
wederom een christelijke partij.

Kabinet en parlement
Het kabinet-Lubbers III telt momenteel veertien
ministers, waarvan oorspronkelijk drie vrouwen
(21,4%). Het percentage vrouwelijke staatssecre-
tarissen ligt lager. Bij het aantreden van Lubbers
IIIwas er sprake van drie vrouwelijke staatssecre-
tarissen (30%), momenteel is dat percentage ge-
zakt tot 20% door het aftreden van de staatssecre-
taris van Sociale Zaken. Hoewel het aantal vrou-
welijke ministers gestegen is van twee in kabinet-
Lubbers I naar drie in Lubbers III, is het aantal
vrouwelijke staatssecretarissen gedaald, van vier
in het vorige kabinet naar twee nu. 1 Een te gering
aandeel van vrouwen in de regering is onder meer
een gevolg van het feit dat te weinig vrouwen lid
zijn van een politieke partij. Het aantal vrouwelij-
ke partijleden in het CDAbedroeg in 1991 23,2%.
Het percentage vrouwelijke partijleden in de ove-
rige grote partijen bedraagt momenteel voor de
PvdA en D66 ieder 40% en de vVD36,7%. Als er-
naar wordt gestreefd om de politieke functies in
het kabinet naar rato te verdelen tussen vrouwen
en mannen, een verhouding die is geënt op die
tussen vrouwelijke en mannelijke partijleden,
zou het percentage vrouwen 31,6% bedragen. Nu
is dat 20,7%. Het CDAlevert daarin één minister
en twee staatssecretarissen, de PvdA twee minis-
ters.
Als het CDAverdwijnt uit de regering en er een

paarse coalitie wordt gevormd, is er een kans dat
het aantal vrouwen in politiek en openbaar be-
stuur toeneemt, aangezien ook het aantal vrouwe-
lijke partijleden groter is. Stel dat in een paarse

9



coalitie het percentage vrouwelijke en mannelij-
ke ministers en staatssecretarissen verdeeld zou
worden naar rato van het aantal vrouwelijke/man-
nelijke partijleden (ongeveer 35/65), dan moet
dat kabinet bestaan uit 8,5 (afgerond 9) vrouwe-
lijke ministers/staatssecretarissen bij een gelijk-
blijvend aantal kabinetsleden. Dat betekent vier
vrouwelijke kabinetsleden meer dan nu, in aan-
merking nemend dat het aantal vrouwelijke par-
tijleden hetzelfde blijft. Vrouwen in de regering
kunnen tevens een voorbeeldfunctie vervullen
voor andere vrouwen, zodat meer vrouwen zich
voor de partij van hun keuze kunnen inzetten.

In 1989 was het aantal vrouwelijke parle-
mentsleden 25%, niet slecht vergeleken bij ande-
re EG-landen. Alleen Denemarken lag hoger met
33%. Hoeveel vrouwen op verkiesbare plaatsen
voor het parlement terechtkomen is echter geen
zaak van de regering, maar van de politieke partij-
en. De minister van Binnenlandse Zaken kan
hooguit de partijen aansporen meer vrouwen op
verkiesbare plaatsen te zetten. Overigens maakt
emancipatie deel uit van het partijprogramma van
bijna iedere politieke partij. Emancipatie als
speerpunt in het partijprogramma is echter niet te
verwachten bij de huidige economische recessie
en de enorme werkeloosheid. Wel spreken som-
mige partijen de intentie uit meer vrouwen op ver-
kiesbare plaatsen te zetten. In hoeverre deze in-
tentie in de praktijk gestalte krijgt is nog de vraag.
Het percentage vrouwen op verkiesbare plaatsen
naar rato van het aantal vrouwelijke partijleden
zou een rationeel en loffelijk streven zijn.

Commissarissen en burgemeesters
De minister van Binnenlandse Zaken speelt wel
een cruciale rol in de benoeming van Commissa-
rissen van de Koningin en van burgemeesters. In-
middels is Nederland één vrouwelijke Commis-
saris van de Koningin rijk, wederom in de provin-
cie Drenthe, welke provincie in de periode 1974-
1982 ook een vrouwelijke commissaris had.
In mei 1990 waren er 634 burgemeesters. Het

CDA had in 1990het leeuwedeel van de burgemees-
tersposten: 339. Slechts 3% hiervan was vrouw.
De PvdA had 152 burgemeesters, waarvan 13%
vrouwelijke, de VVD 112 waarvan 12%vrouwelij-
ke. D66 spande de kroon met 36% vrouwelijke
burgemeesters; het totaal aantal burgemeesters-
posten voor D66 was echter slechts veertien.
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Hoe komt het dat zo weinig vrouwelijke burge-
meesters worden benoemd? Dit heeft vooral te
maken met de selectie. Voor een goed begrip
schets ik even de procedure. Indien een gemeente
een nieuwe burgemeester nodig heeft, worden
door de Raad van de betrokken gemeente 'eisen
van bekwaamheid en geschiktheid' geformu-
leerd. Deze profielschets stuurt de Raad naar elke
kandidaat die zich heeft gemeld. De vertrouwens-
commissie, bestaande uit leden van de gemeente-
raad, voert gesprekken. Naar aanleiding daarvan
maakt de commissie een selectie en doet verslag
aan de Commissaris van de Koningin. Ook deze
voert weer gesprekken en bepaalt vervolgens
zijn/haar standpunt, waarbij tevens het advies van
de vertrouwenscommissie wordt betrokken.2 Dit
standpunt stuurt de Commissaris van de Konin-
gin naar de minister, die een voordracht voor de
Koningin opmaakt. Bij de benoeming in een ge-
meente met meer dan 50.000 inwoners wordt de
voordracht in de ministerraad besproken, voordat
de definitieve voordracht naar de Koningin gaat.

In de jaren 1988 en 1989 zijn slechts veertien
vrouwen tot burgemeester benoemd; dit was
2,5% van het aantal vrouwelijke sollicitanten. Er
werden 61 mannen benoemd, 7,2% van de man-
nelijke sollicitanten. Men kan stellen dat dit te
maken heeft met een gebrek aan bestuurlijke er-
varing. Uit een onderzoek dat is verricht in op-
dracht van het ministerie van Binnenlandse Za-
ken blijkt echter, dat er nauwelijks verschillen
waren in bestuurlijke ervaring tussen mannelijke
en vrouwelijke kandidaten.

Omdat de voordracht voor een burgemeester
voor een gemeente met meer dan 50.000 inwo-
ners eerst langs de ministerraad moet, zit de bott-
le-neck voor vrouwen kennelijk in de minister-
raad. Het aantal vrouwelijke burgemeesters in
gemeenten met meer dan 50.000 inwoners is na-
melijk nog geen 2%. Kleine gemeenten blijken
meer vrouwelijke burgemeesters te hebben dan
mannelijke; voor het burgemeesterschap van gro-
te gemeenten acht men vrouwen kennelijk min-
der geschikt. Van de gemeenten met een inwoner-
tal van meer dan 150.000 heeft slechts 1% een
vrouwelijke burgemeester. 3

Bij een paarse coalitie zal het aantal vrouwelij-
ke burgemeesters snel kunnen oplopen, in het bij-
zonder als er meer vrouwen in het kabinet zitten.
Het gemiddelde percentage vrouwelijke burge-



meesters in de partijen voor een paarse coalitie
bedraagt nu 20,3%. Dit moet dan ook omhoog,
voorlopig naar 35% over de drie partijen gere-
kend.

Adviesorganen en commissies
Gelezen de intentie die het kabinet uitspreekt om
meer vrouwen in externe adviesorganen en inter-
departementale commissies te benoemen, zou
een dergelijk voornemen snel tot resultaten moe-
ten leiden aangezien de ministers dit zelf in de
hand hebben. Echter de minister van Algemene
Zaken, tevens minister-president, heeft in zijn
drie interdepartementale commissies geen enkele
vrouw opgenomen.4 De minister van Onderwijs
en Wetenschappen springt er daarentegen zeer
gunstig uit. In zijn drie interdepartementale com-
missies zitten elf vrouwen (22,4%) en 38 mannen.
Ofhet streven voor 1995 voor een vertegenwoor-
diging van 20% vrouwen in interdepartementale
commissies gehaald wordt, valt te betwijfelen.
Voor sommige ministers is het kennelijk' zie niet
naar mijn daden'.
Het streefcijfer voor externe adviesorganen

lijkt gehaald te worden. Eind 1995 dient 15% van
deze organen uit vrouwen te bestaan. Op 1 maart
1993 was het percentage 13,4%.5 Eigenlijk een
belachelijk laag percentage; het streefpercentage
van 15% zou snel omhoog moeten. Alle nieuwe
adviesorganen moeten voor 50% uit vrouwen be-
staan. De vraag is natuurlijk of hieraan de hand
wordt gehouden; men is al snel geneigd te zeggen
dat men geen vrouw kan vinden. Een paarse coali-
tie biedt echter meer kansen, mede omdat het aan-
tal vrouwelijke partijleden hoger ligt.

Hoogleraren en universitaire
hoofddocenten
Leden van interdepartementale commissies en
externe adviesorganen worden veelal gerekru-
teerd uit universiteiten, uit maatschappelijke or-
ganisaties en uit het bedrijfsleven, afhankelijk
van commissie en adviesorgaan. Worden er leden
uit de universiteit gerekruteerd dan is vaak sprake
van hoogleraren.
Het aantal vrouwelijke hoogleraren bedroeg

per eind december 1992 87; het aantal mannelijke
2346. Het percentage vrouwelijke hoogleraren is
beschamend laag, namelijk 3,5%. Toch is er in de
laatste twee jaar sprake geweest van een stijging

van 23 hoogleraren. Helaas moet deze voorname-
lijk geschreven worden op conto van hoogleraren
Vrouwenstudies; de andere vakgebieden hebben
hier bijna niet aan bijgedragen. De stijging van
het aantal universitaire hoofddocenten van de
laatste twee jaar is 130: 115 mannen en 15 vrou-
wen. Het aantal universitaire docenten is bij de
mannen gedaald met 29 (hoofddocent gewor-
den?) en bij de vrouwen gestegen met 106. Het
aantal vrouwelijke personeelsleden van de uni-
versiteiten in full-time equivalenten (fte's) is in
twee jaar gestegen met 9%. De grootste stijging
ligt echter bij het ondersteunend personeel (670).
Stijging van het aantal vrouwelijke hooglera-

ren moet zeker een speerpunt worden indien een
nieuw kabinet zou bestaan uit leden van VVD,

PvdA en D66. De politiek heeft echter maar wei-
nig greep hierop; de minister van Onderwijs en
Wetenschappen kan richting geven en beleidsin-
dicaties stellen. Eén van de weinige mogelijkhe-
den is de verplichting van de universiteiten om de
instroom en uitstroom van vrouwelijke hooglera-
ren en hoofddocenten in hun jaarverslagen op te
nemen en de inspanning die men heeft verricht
om zo veel mogelijk vrouwelijke hoogleraren en
hoofddocenten aan te trekken. Indien een aantal
jaren geen of weinig vooruitgang is geboekt zou
de minister financiële sancties kunnen toepassen.

Verdeling betaalde en onbetaalde arbeid
In ons land dragen vrouwen nog altijd de voor-
naamste zorg voor huishouden en opvoeding van
kinderen. Mannen zorgen voor het inkomen.
Door de discussie rond een grotere arbeidspartici-
patie van vrouwen op de betaalde arbeidsmarkt
zijn de taken thuis in feite buiten beschouwing
gebleven. Ondanks het feit dat steeds meer vrou-
wen betaalde arbeid verrichten, is in de verdeling
van die thuistaken nog maar weinig verandering
gekomen. Uit een enquêté bleek dat vrouwen
met een betaalde baan 77% van de huishoudelijke
arbeid verrichtten, indien ook de man een betaal-
de baan had; indien de man geen betaalde baan
had, kwam toch 67% van de huishoudelijke ar-
beid voor rekening van de vrouw.?
Om invloed te kunnen uitoefenen op de herver-

deling van huishoudelijke arbeid tussen partners
moet voldoende kennis aanwezig zijn over de
omstandigheden die de verdeling beïnvloeden.
Tenslotte heeft de overheid niet veel mogelijkhe-
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den om hierop invloed uit te oefenen en zij moet
de geringe mogelijkheden in ieder geval ten volle
benutten.
In de eerste plaats blijkt dat indien in een gezin

kleine kinderen aanwezig zijn, vrouwen minder
betaalde arbeid verrichten en beide partners meer
tijd aan huishoudelijke arbeid inclusief verzor-
ging van de kinderen besteden. Hoe meer kinde-
ren aanwezig zijn, hoe meer tijd de vrouw be-
steedt aan huishoudelijke zaken. Naarmate vrou-
wen meer kunnen verdienen, besteden zij meer
tijd aan betaalde arbeid en verrichten mannen
meer huishoudelijke arbeid; naarmate mannen
meer kunnen verdienen, verrichten vrouwen
meer huishoudelijke arbeid. Verder blijkt dat in-
dien de normen in de omgeving moderner zijn,
mannen zich meer voor het huishouden inspan-
nen. Hier is duidelijk sprake van gedragsbevesti-
ging. 8 Ook blijkt dat het geboortejaar van invloed
is; hoe ouder vrouwen zijn, hoe meer huishoude-
lijke taken zij verrichten. De kerkelijke gezindte
is eveneens van invloed: katholieke en hervorm-
de vrouwen nemen een groter deel van het huis-
houdelijk werk voor hun rekening dan niet-kerke-
lijke vrouwen.9
Vanuit de overheid dient meer aandacht te

worden besteed aan maatregelen voor kinderop-
vang en ouderschapsverlof. Deze zaken zijn in
principe gericht op mannen en vrouwen. Ze wor-
den doorgaans echter gebruikt om vrouwen gele-
genheid te geven te participeren op de betaalde ar-
beidsmarkt. Mannen geven in het algemeen bij de
aanwezigheid van kinderen geen betaalde arbeid
op; vrouwen verdwijnen vaak een tijdje van de ar-
beidsmarkt en treden later weer in. Veel vrouwen
werken in deeltijd, een positie op de arbeidsmarkt
die doorgaans niet tot grootse carrières leidt. Over
het algemeen wordt nog niet geaccepteerd dat
mannen part-time werk verrichten. JO

Ook is het belangrijk financiële belemmerin-
gen op te heffen voor vrouwen om betaald te wer-
ken. Kostwinners genieten een aantal indirecte
financiële voordelen, zoals het gratis meeverze-
keren in het ziekenfondspakket van de niet-wer-
kende partneLll Het belastingsysteem, gebaseerd
op een compleet gescheiden belasting van ver-
diensten tussen vrouwen en mannen, zoals mo-
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menteel in Zweden bestaat, doet het meest recht
aan het inkomen van de vrouw.tZ

Conclusie
In het algemeen kan gesteld worden dat indien
een volgend kabinet samengesteld wordt uit
PvdA, VVD en D66, de kans groter is dat meeL
vrouw~JY.ezigzul enZl]n.lll e-po ifie :n..in
openbaar bestuur, al was het alleen al vanwege
hêffêit-dar-h-efpercentage vrouwelijke leden in
deze partijen groter is dan in het CDA.

Om meer vrouwen in hogere functies te benoe-
men, met name aan universiteiten en hogescho-
len, zal de overheid onderhandelingen moeten
aanknopen met de universiteiten om vrouwen
evenveel kansen te geven als mannen en in geval
universiteiten niet kunnen aantonen dat zij vol-
doende inspanningen hebben verricht om meer
vrouwelijke hoogleraren aan te stellen, sancties in
de vorm van budgetkortingen moeten toepassen.
Voor wat betreft de herverdeling van betaalde

en onbetaalde arbeid is het van het grootste be-
lang dat een volgende minister van Financiën
individualisering in de belasting doorvoert en
bovendien de overige financiële voordelen die
kostwinners momenteel genieten per jaar af-
bouwt.

Noten
I. Vrouwen in politiek en openbaar bestuur, advies

van de Emancipatieraad 1991, bijlage 1.
2. Ibidem, p. 61 e.v.
3. Ibidem, p. 61. Het betreft hier de telling 1991.
4. Arachne: Vrouwenadviesbureau overheidsbeleid,

sept. 1993, p. 10.
5. Ibidem.
6. N1P-huishoudenspanel 1990. Zie Van der Lippe,

p.104.
7. Tanja van der Lippe, Arbeidsverdeling tussen

mannen en vrouwen (1993) p. 104.
8. Ibidem, p. 151.
9. Ibidem, p. 134.
10. Ibidem, p. 156 e.v.
11. Zie E. Jacobs, 'Verdwijnen de grenzen ook voor

vrouwen', in: A. Hielkema, Welzijn zonder grenzen, p.
78.

12. Ibidem, p. 158. Zie ook Emancipatiebeleid in
macro-economisch perspectief, advies van de Emanci.
patieraad 1989, p. 33.



Het verschuivend perspectief
Greetje den Ouden-Dekkers

'De maatschappij is een onoverzichtelijk land-
schap. De politiek is een jungle. Het openbaar be-
stuur is een doolhof.' Zo typeert Hoogerwerf de
Nederlandse samenleving en haar politieke en be-
stuurlijke systeem in de laatste decennia van deze
eeuw.l Niet alleen burgers ervaren dat, ook poli-
tieke en bestuurlijke leiders erkennen dit als een
wezenlijk knelpunt.

Een dergelijke diagnose van het functioneren
van de politiek en de kwaliteit van het openbaar
bestuur is onrustbarend ernstig. Zij roept princi-
piële vragen op omtrent de kwaliteit van onze par-
lementaire democratie en haar besluitvormings-
processen, over het draagvlak onder burgers voor
het beleid en de legitimatie van dat beleid anders
dan door de macht van het getal. Zij roept ook vra-
gen van zakelijke aard op omtrent doeltreffend-
heid, doelmatigheid en kwaliteit van het financië-
le beheer in de processen en uitkomsten van het
openbaar bestuur. Zij roept ten slotte vragen op
over het vertrekpunt van beleid, de politieke
macht. In de Nederlandse situatie vindt die zijn
concentratiepunt in wisselende coalities van twee
of drie partijen, waarvan er een, het CDA, echter al-
tijd van de partij is. Hoe lucide is die macht? Hoe
transparant is de publieke verantwoording, ken-
merk toch van een democratisch bestel, daarvan?
!:!9_e.groot-is-in -de-huidige--complexe aatschap-
pijÈ1.sy.steem-van_op-~ bestuur de 'counter-
~i-ng_power~yan_de_b.lJIger?

Vooral dit laatste aspect dwingt tot analyse van
de verhouding va!1_de.burger.tot zijn:be-stü~
de staat. Onontk;;ombaar werpt het ook vragen oP
omtrérrt-de verhoudingen tussen burgers onder-
ling, hoewel dit element in het kader van dit arti-
kel buiten beschouwing blijft. Voorts mag het
duidelijk zijn dat ik de aangesneden problematiek
vanuit een liberale invalshoek benader.-Staatsvorming
De vroege processen van democratische staats-
vorming ontwikkelden zich als een reactie op het
absolutisme van de vorst en de macht van de adel.

De laatste had kans gezien enerzijds de kroon te
verzwakken en anderzijds leger, kerk en recht-
spraak te monopoliseren. Als gevolg daarvan had
de bourgeoisie geen mogelijkheden door te drin-
gen tot de top van belangrijke maatschappelijke
en politieke instellingen. Zij vervreemdde daar-
door steeds meer van de staat en de bovenlaag van
de maatschappij.2 Economisch was er sprake van
grote armoede, in Frankrijk ongeveer 40% van de
totale bevolking, voor het merendeel aangewezen
op de liefdadigheid van particuliere instellingen.3

Hoewel deze economische en sociale achtergron-
den erg belangrijk zijn, moet ik een uitdieping
daarvan achterwege laten, wat overigens onverlet
laat dat zij zeer bepalend voor de ontwikkelingen
zijn geweest.4

Van niet minder belang is echter het ideolo-
gisch fundament waarop de democratische
staatsvorming, gestimuleerd door het Verlich-
tingsdenken, berust. Daarin is de positie van de
burger gemarkeerd als de houder van onver-
vreemdbare natuurrechten, die niemand hem af
kan nemen en voor de realisering waarvan hij zelf
verantwoordelijk is. Het discours binnen en tus-
sen de burgerlijk-individualistische stromingen
werd vooral gevoerd rond de wijze waarop deze
rechten het best gerealiseerd konden worden, zo-
wel ten behoeve van het algemene als het indivi-
duele welzijn. De opvattingen daarover variëren
op een schaal van het staatsabsolutisme van Hob-
bes tot het extreme laissez-faire van Adam Smith.

Westerse staats vorming heeft zich onder in-
vloed van deze stromingen ontwikkeld in de
spanningsvelden van collectivisme versus indivi-
dualisme, broederschap versus vrijheid, gelijk-
heid als instrument om onder de noemer van soli-
dariteit, iets van die spanning op te lossen. Daar-
naast is de invloed van de kerk steeds merkbaar
aanwezig geweest. Niet de natuurlijke orde, maar
een orde als door de Schepper tot stand gebracht
en gewild behoort in die opvatting ten grondslag
te liggen aan de ordening der samenleving; voor
de katholiek, omdat de geopenbaarde waarheid
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ook in het politieke leven tot gelding gebracht
moet worden, voor de calvinist, omdat de staat
het gevolg is van straf voor de zonde.5 Vooropge-
steld is echter in beide kerkelijk-politieke stro-
mingen de aanvaarding van een hogere macht, de
Schepper, een irrationele autoriteit, waaraan de
mens zich op voorhand en zonder vragen onder-
werpt. Dat is een belangrijk verschil met de bur-
gerlijk-individualistische stromingen, die de
mens als een waarde in zichzelf beschouwden.
De premisse vanuit de burgerlijk-individualis-

tische ideologie omtrent de vroege democrati-
sche staatsvorming berust op opvattingen over
eenheid, orde en harmonie, analoog aan de veron-
derstelde ordening in de natuur. In feite gaat het
hierbij om een sociale toepassing van het acht-
tiende-eeuwse deïsme: de noodzakelijke maat-
schappelijke eenheid, orde en harmonie kunnen
bereikt worden, als de natuurlijke rede en de na-
tuurlijke zedelijkheid in de samenleving de lei-
ding c.q. de macht hebben verworven. Ik volg
Banning in de stelling dat dit de algemeen wijsge-
rige achtergrond is van de sociale theorie van het
liberalisme. In zijn zuiverste vorm slaat het libe-
ralisme een brug tussen individualisme en univer-
salisme.6
Waar het zelfstandige, autonome individu zo

centraal gepositioneerd wordt als vertrekpunt
voor de ordening van de samenleving, is het dui-
delijk dat aan de staat als actor, laat staan als auto-
nome actor, maar een betrekkelijke waarde wordt
toegekend. De staat hoort bescherming te bieden
tegen onrecht, tegen geweld, tegen de aantasting
van persoonlijk bezit. De voornaamste taak van
staatslieden is intern de orde te handhaven en,
waar het om externe verhoudingen gaat, de vrede
te garanderen. Voor het overige dienen optimaal
de voorwaarden geschapen te worden waaronder
individuen vrij zijn in hun sociale en economi-
sche activiteiten. De mens is uitgangspunt en
vormt tevens de grondslag voor moraal en recht,
voor de rechtvaardiging van de maatschappelijke
ordening - de verhoudingen tussen burgers on-
derling - en de staat - de verhouding van de bur-
ger tot een vrijwillig aanvaard ordenend gezag.?
Een gezag dat overigens dient te berusten op vor-
ming via vrije verkiezingen en gelegitimeerd
wordt door publieke verantwoording. Onder die
voorwaarden waren burgers bereid eigen rechten
over te dragen aan de staat in het vertrouwen dat
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daardoor de realisering van die rechten beter kon
worden bewerkstelligd dan door de individuele
burger alleen. Het vertrouwen van de burger be-
rust vooral op het vertrouwen in het dienend ka-
rakter van de staat om de wegen naar vrijheid te
effenen.
Het in de politieke filosofie zo centrale vrij-

heidsconcept heeft zich in de loop der tijd verder
ontwikkeld. Felle discussies zijn gevoerd over de
vrijheid als natuurlijk recht. In onze tijd zijn wij
ervan doordrongen, mede door de achter ons lig-
gende verschrikkingen van twee wereldoorlogen
en de gevaarlijk toenemende onverdraagzaam-
heid in de hedendaagse actualiteit van onze cul-
tuurkring ten gevolge van racistische vooroorde-
len, dat vrijheid een kostbaar, maar uiterst kwets-
baar goed is, dat slechts met grote moeite en ten
koste van veel offers verworven kan worden. Het
geldt voor de vrijheid als geestelijk goed; het
geldt ook voor vrijheid als ordeningsprincipe
voor economische en sociale activiteit.

Positionering van het liberalisme
Vrijheid is nimmer van nature met het individu
verbonden, mag nooit als recht opgeëist worden,
kan slechts als bestemming vervuld worden. Een
dergelijke opvatting over vrijheid draagt bij aan
moraal en recht in een samenleving, vormt de ba-
sis voor maatschappelijk verantwoordelijkheids-
besefvan het individu, is de voedingsbodem voor
normen en waarden in een maatschappij van ten
principale vrije individuen.
Individualisme dat stoelt op deze vrijheidsop-

vatting en vrijheidsbeleving staat ver van de
schildering van egoïsme en normloosheid, die
politici van christelijke huize tot de kern ervan
willen verklaren en die op die grond waarschu-
wend het individualisme typeren als een verloe-
derende en normvervagende kracht in de maat-
schappij. Integendeel, het politiek en sociaal-
ethische individualisme is een sterke, ordenende
kracht, waarbinnen de vrijheid van het individu
gebonden is aan verantwoordelijkheid en toleran-
tie jegens de ander. Dat het oorspronkelijk niet
een Schepper erkent als autoriteit voor de staats-
inrichting doet daar niets aan af.
Het individualisme is niet de ongebreidelde

vrijheid van Adam Smith, die slechts ten goede
komt aan wat reeds sterk is in een maatschappij.
Het stemt in ons land het meest overeen met het



vrijheids- en rechtsconcept van Thorbecke, waar-
door een Aletta Jacobs haar vrijheid tot studeren
kreeg en in feite de emancipatie van vrouwen ook
hier in gang gezet werd, waardoor opvattingen
over een rechtvaardige verdeling van maatschap-
pelijke goederen in economische zin hun ontwik-
keling kregen binnen het Nederlandse liberalis-
me en vanwaaruit naar sociale cohesie werd ge-
streefd. In een lezing van 1830 voor de Gentse
'Maatschappij van Letteren' stelt Thorbecke:
'Breidt zich in weerwil der vergroting van de som
des nationalen inkomens, het getal der burgers
nog uit, hetwelk aan dat inkomen geen genoeg-
zaam deel krijgt om zelfs in de eerste noodwen-
digheid op den duur te voorzien, zoo neemt met
den rijkdom de armoede in den Staat toe.'8

Ondanks alle ontwikkelingen in de jaren na
Thorbecke, met alle tendensen tot conservatisme,
die ook het hedendaagse liberalisme niet vreemd
zijn, blijf ik het liberalisme typeren als een in es-
sentie progressieve kracht, gericht op transforma-
tie van de bestaande situatie. Dat kan ook, zolang
de namen van Kappeyne van de Coppello, van
Rietkerk, Geertsema en Vonhoff aan dit Neder-
landse liberalisme verbonden zijn.

Onder invloed van het vrijheid- en rechtscon-
cept van Thorbecke en latere dragers van dat so-
ciaal-liberalisme, alsmede door de invloed van de
sociaal-democratische beweging, die de collecti-
viteit ten behoeve van de ontplooiing van het in-
dividu centraal stelde, ontwikkelde de staat zich
van hoeder van de openbare orde en veiligheid tot
een verdelende en interveniërende kracht, als een
zelfstandige schepper van vrijheden. Enerzijds
moest de staat volgens de oude opvatting mensen
vrijwaren van negatieve invloeden op hun vrij-
heidsbeleving, anderzijds kreeg de staat meer ta-
ken om mensen in positieve zin vrijheden te laten
realiseren.

Daarbij ontwikkelde het gelijkheidsprincipe
als instrument voor ontwikkeling en vooruitgang
zich tot doel in zichzelf, waarbij ongelimiteerd
een beroep werd gedaan op solidariteit, het con-
cept van de broederschap, die daarmee een instru-
menteel karakter kreeg. De solidariteit vormde
steeds meer de legitimatie om mensen te dwingen
rechten en inkomen over te dragen aan de staat,
die in ruil daarvoor zou zorgen voor de verdeling
van vrijheden onder de individuele burgers. De
rechtvaardigingsgrond van die verdeling en de

uitvoeringsprincipes werd neergelegd in wetten
en regels, geflankeerd door tal van specifieke in-
stituties. Mensen werden steeds minder afhanke-
lijk van de liefdadigheid van particuliere, vaak
kerkelijk gedomineerde instellingen, berustend
op de uitgangspunten van subsidiariteit en soeve-
reiniteit in eigen kring. Tussen burgers en staat
groeide een ingewikkeld maatschappelijk mid-
denveld, gelieerd aan de politiek en de dominante
stromingen daarin. Maar ten principale lagen de
rechten en plichten van burgers vast in wetten en
regels.

Crisis van de verzorgingsstaat
Met deze ontwikkeling werd de basis gelegd voor
de verzorgingsstaat. De crisis waarin deze thans
verkeert en waarover zo veel is geschreven, roept
ook in onze tijd opnieuw vragen op over de posi-
tie van de burger. Daaraan vooraf gaat echter de
vraag naar hoe de crisis getypeerd wordt.

Men kan naar de huidige situatie kijken met
een beeld van een beter verleden en een verlangen
naar die situatie. Dat leidt tot vormen van herstel-
cOflservatisme9 of, zo men wil, restauratie, dat
weliswaar transformerend is, maar door de burger
vooral als teruggang in verworven vrijheden zal
worden ervaren. Zo wees minister Hirsch Ballin
in maart 1992 tijdens het symposium over crimi-
naliteit en levensbeschouwing de ontzuiling aan
als oorzaak van de verloedering van het publieke
domein. Hij voerde daarvoor het beeld aan van
Nederland, dertigjaar geleden, 'als toonbeeld van
burgerlijke ordentelijkheid en tucht' . In feite was
dat een pleidooi voor herstel van het morele diri-
gisme, zoals de toenmalige kerkelijke instituties
en hun aanverwante organisaties dat hanteerden
en waarvan de jaren zestig ons bevrijd hebben. 10

Men kan echter ook met andere ogen naar de
vermeende crisis kijken, met een beeld van een
toekomst die men beter verwacht te zijn dan de
huidige situatie. Ook dat leidt tot transformatie,
maar betekent voor velen een avontuur, waarvan
de uitkomst niet op voorhand vaststaat. Het voor-
uitgangsgeloof van de Verlichting zet aan tot ex-
ploratie van die toekomst. Het is de vraag of de
hedendaagse postmoderne opvattingen over de
gefragmentariseerde mens en zijn versplinterde
ideologieën - vanwege het tekortschieten in de
directe verbetering van misstanden in de meest
ruime zin - daaraan definitief een einde kunnen
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maken. Het Verlichtingsdenken is nog niet vol-
tooid; over de verzorgingsstaat en zijn crisis
wordt te ongenuanceerd gedacht en de verschil-
len in ideologische grondslag van de verzorgings-
staat worden al te zeer veronachtzaamd.
In zijn uitwerking heeft de verzorgingsstaat er-

toe geleid dat staat en burger steeds meer elkaars
antipoden zijn geworden. Veelvuldig typeert de
staat de burger beschuldigend als calculerend; de
burger daarentegen laat niet na bij voortduring
duidelijk te maken dat de staat niet deugt, omdat
hij zich als individuele burger in de veelheid van
politieke beslissingen niet meer herkent. Anders
gezegd: de burger heeft persoonlijke rechten
overgedragen aan de staat in het vertrouwen dat
de effectuering van die rechten collectief beter
verzekerd was. Hij ervaart echter de besluitvor-
ming over de verdeling van de maatschappelijke
goederen in toenemende mate als onrechtvaardig
en acht zich daardoor gelegitimeerd om die ver-
meende onrechtvaardigheden te ontlopen of indi-
vidueel te repareren. Sommige landgenoten ver-
huizen daartoe naar het buitenland, andere maken
gebruik van fiscale mazen of buiten het sociaal
zekerheidsstelsel uit. Of, nog anders gezegd, de
burger ervaart dat de contracten die hij met de
staat gesloten heeft, voortdurend bedreigd wor-
den door de eenzijdige inbreuk op of opzegging
van die contracten door de staat.
Ook immaterieel belooft de staat meer dan hij

waarmaakt. Vrouwelijke burgers ondervinden tal
van belemmeringen om vrijheid en economische
zelfstandigheid te verwerven, deel te nemen aan
politiek en openbaar bestuur in een maatschappij
die pretendeert gelijke mogelijkheden voor ieder-
een te garanderen. Dat is niet zo zeer een finan-
cieel als wel een normatief vraagstuk betreffende
de inrichting van de maatschappij en de rollen die
mensen daarin geacht worden te vervullen. Indien
de staat tekortschiet in zijn transformerend ver-
mogen, aansluitend bij de wensen van grote groe-
pen burgers, dan ontstaat er een kloof tussen kie-
zer en gekozene, dan erodeert het draagvlak voor
de parlementaire democratie. In vele opzichten
spreekt men van het failliet van de verzorgings-
staat. Men ziet de overheid steeds meer als een or-
ganisator van leed.

Welke verzorgingsstaat?
Dè verzorgingsstaat, bestaat die eigenlijk wel?
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Evenmin als er één type rechtsstaat is, bestaat er
één type verzorgingsstaat. Een verzorgingsstaat
is niet alleen maar een verzameling van wetten,
regels en daarmee verbonden instituties. Een
verzorgingsstaat is ook, misschien wel vooral,
gebaseerd op specifieke opvattingen omtrent de
ordening van de samenleving en de posities die
mensen daarin innemen. Dat heeft zijn gevolgen
voor het rechtssysteem, voor de opvattingen over
economische activiteit, voor de organisatie van
de arbeid, betaald en onbetaé'.ld, en de verdeling
ervan, voor verschillen tussen mannen en vrou-
wen, voor de antwoorden op ethische vraagstuk-
ken. Kortom, het handelen van de overheid in een
verzorgingsstaat is niet waarden-neutraal. Het
wordt integendeel vooral bepaald door het nor-
men- en waardensysteem van de meest dominan-
te factor in het maatschappelijk, economisch en
politiek krachtenveld. Verzorgingsstaten kunnen
derhalve niet over één kam geschoren worden.
Elke verzorgingsstaat kent zijn eigen specifieke
uitgangspunten en dus ook zijn eigen normatieve
inrichting.
In haar boek The Three Worlds of Welfare

Capitalism onderscheidt Esping-Andersen drie
typen verzorgingsstaten: de sociaal-democrati-
sche, de conservatief-corporatistische en de libe-
rale verzorgingsstaat.!! De centrale stelling van
Esping-Andersen is dat het vigeren van een be-
paald sociaal programma en het geld dat daaraan
wordt besteed, minder belangrijk is dan wat het in
feite voor burgers doet. Dat maakt haar werk zeer
bruikbaar voor tal van analyses, bij vooroeeld
omtrent de positie van de vrouw!2, maar ook ten
aanzien van economische activiteit, sociale orde-
ning en het functioneren van de politiek.
De sociaal-democratische verzorgingsstaat

kan worden omschreven als een regime waarbin-
nen gestreefd wordt naar een zo groot mogelijke
(sociaal-economische) gelijkheid tussen de bur-
gers. Hoewel de maatregelen collectivistisch zijn
en de publieke sector een belangrijk instrument
is, is het streven gericht op de versterking van het
individu in economisch, sociaal en politiek op-
zicht. In dat regime past een geïndividualiseerd
belastingstelsel en de overheid stelt zich neutraal
op ten opzichte van de keuze van individuen voor
een bepaalde levensstijl, leefvorm en arbeidsde-
ling. Zo wordt het voor vrouwen gemakkelijker
gemaakt betaalde arbeid buitenshuis en onbetaal-



de arbeid binnenshuis te combineren. Deelname
aan de politieke besluitvorming wordt zeer
bevorderd. Het uitgangspunt van de gelijkwaar-
digheid van burgers staat zeer centraal. Binnen de
Europese Unie benadert Denemarken dit type
verzorgingsstaat het dichtst.
De conservatief-corporatistische verzorgings-

staat geeft de overheid een belangrijke rol als wel-
vaartsvoorziener, maar de instandhouding van
verschillen in rechten op grond van de status die
men heeft, is een sterke bepalende factor. Het ver-
nieuwingsvermogen is klein, ook al omdat aan
herverdeling van rechten of goederen geen hoge
prioriteit wordt gegeven. Vooral de kerk heeft
grote invloed uitgeoefend op de conservatief-cor-
poratistische verzorgingsstaat. Dientengevolge is
een belangrijk kenmerk van dit type verzorgings-
staat de centrale rol die aan het gezin wordt toege-
kend vanuit de premisse, dat deze samenlevings-
vorm de beste garantie is voor maatschappelijke
stabiliteit, de overdracht van normen en waarden
en voor individueel welbevinden. De overheid
heeft hier vaak de rol van 'compensator': de staat
zorgt voor (financiële) compensatie in die geval-
len waarin marktuitkomsten onvoldoende wor-
den geacht en/of arbeidsmarktparticipatie als niet
wenselijk wordt beschouwd. De conservatief-
corporatistische verzorgingsstaat kent een fijn-
mazig net van kostwinnersvoorzieningen in de
sociale zekerheid, van inkomens en van belastin-
gen.
Bovendien wordt, vanwege de nadruk op het

gezin, de rol van man en vrouw als aanvullend op
elkaar en dus verschillend gezien. Voor de econo-
mische activiteit betekent dit, dat vooral mannen
buitenshuis werken, dat de organisatie van de ar-
beid gericht is op hun volledige beschikbaarheid
omdat zij, vanwege de rol van de vrouw, van
zorgt aken vrijgesteld zijn. Uitbreiding van kin-
deropvang krijgt geen hoge prioriteit vanwege de
als natuurlijk aanvaarde rol van de vrouw als
moeder en echtgenote. Kenmerk is voorts het be-
staan van tal van maatschappelijke organisaties,
die belangen van groepen burgers langs de lijnen
van het particulier initiatief behartigen. Vaak vor-
men zij een machtsfactor naast de overheid, zon-
der overigens zelf een systeem van democrati-
sche controle te kennen. In Nederland kennen wij
dat als het al eerder genoemde maatschappelijke
middenveld, dat een intensieve rol speelt in de be-

sluitvorming en de uitvoering van beleid, veelal
volgens het vigerende normen- en waardensys-
teem. De individuele ontplooiing speelt wel een
rol, maar vooral binnen de beslotenheid van het
gezin. Dat heeft ook zijn weerslag voor de partici-
patie in de politieke besluitvorming, die immers
bij uitstek behoort tot het publieke domein. Duits-
land en Italië worden genoemd als exponenten
van dit type verzorgingsstaat binnen de Europese
Unie, maar het valt te vrezen dat ook Nederland
voor dit type hoge ogen gooit.
De liberale verzorgingsstaat ten slotte ken-

merkt zich door een groot geloof in de vrije-
marktwerking en het zelfregulerend karakter
daarvan. De overheid is hier slechts compensator-
in-laatste-instantie. Man en vrouw worden als in-
dividu beschouwd die in eerste instantie zelf
overal verantwoordelijkheid voor dragen. De ge-
lijkheid tussen hen wordt erkend. De vrijheid van
het individu speelt een grote rol, wat ruimte voor
verandering biedt. De garantie voor het sociale
welzijn heeft een zwakke invulling; fiscaal wordt
de burger minder zwaar belast dan binnen het so-
ciaal-democratische of conservatief-corporatisti-
sche model. Amerika en Canada worden be-
schouwd als de meest expliciete voorbeelden van
dit model; binnen de Europese Unie is dat Enge-
land.

De Nederlandse situatie
Wat betekent dit alles nu voor het politieke bestel
in Nederland? Heeft de typering van Nederland
als conservatief-corporatistische verzorgings-
staat consequenties voor het politieke krachten-
veld of is dat veld zelf de voedingsbodem geweest
voor het ontstaan van dit type staat?
Lange tijd is Nederland getypeerd als een zui-

lenmaatschappij, waarin ieder precies zijn plaats
wist. Die zuilenmaatschappij is ondergraven door
ontkerstening, alsook door het wegvallen van so-
ciale controle, omdat de leefeenheden ten gevol-
ge van industrialisatie en beroependiversificatie
steeds kleiner werden, terwijl de geografische
spreiding binnen families steeds groter is gewor-
den. Ideologieën hebben hun seculiere bindende
werking verloren. De burger zwerft er als een no-
made langs, zonder specifiek concept van de toe-
komst. Er is geen afdoend antwoord op brandende
vragen, er is geen duidelijk zicht op de inrichting
van de toekomst.
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Onze politieke partijen stammen voor het over-
grote deel uit de verzuilde maatschappij. De be-
langrijkste maatschappelijke en politieke kracht
werd daarin gevormd door christelijke partijen, te
typeren als de dominante factor in het politieke
krachtenveld, ondersteund door het met hen ver-
bonden maatschappelijk middenveld. Op zich-
zelf is die positie merkwaardig, gegeven de geza-
menlijke omvang van de democratische burger-
lijk-individualistische stromingen. Door tal van
ontwikkelingen, die hier buiten beschouwing
blijven, heeft zich echter een scheuring voltrok-
ken tussen partijen die als exponent van een spe-
cifiek facet van de burgerlijk-individualistische
stroming kunnen worden gezien. Socialisten
identificeerden zich uiteindelijk als pleitbezor-
gers van de collectiviteit en de staat. Zij stonden
ten slotte lijnrecht tegenover liberalen als beharti-
gers van de belangen van het individu. De polari-
satie tussen hen heeft hen elk naar een andere
zijde van het centrum gedreven.
Christen-democratische politiek maakt in feite

geen keus tussen socialisme of liberalisme. Het
gaat christen-democraten bij alles wat mensen
willen ondernemen, ook bij het staatshandelen,
bovenal om de toetsing aan het evangelie, de
christelijke moraal en het christelijke mens-
beeld.13 Een aantal christelijke politieke krachten
heeft zich gebundeld in het CDA, dat daarmee zijn
machtspositie versterkt heeft, zodanig zelfs, dat
het zich, op afklap van de verkiezingsuitslag, een
partner kan kiezen om getalsmatig en program-
matisch een parlementair draagvlak voor beleid
te verwerven. Soms wordt dat een kwartslag libe-
raal, als het oog op de VVD valt, soms een kwart-
slag socialistisch, als de PvdA in het vizier komt.
Beide partijen hebben overigens aanzienlijk bij-
gedragen aan de macht van het CDA, door elkaar
ten gevolge van historisch gegroeide tegenstel-
lingen langdurig als mogelijke regeringspartner
uit te sluiten. Saillant in dit verband is dat in 1946
nog ruim 51% van de kiezers koos voor protes-
tants-christelijke en katholieke partijen, terwijl
dat in 1981 nog maar circa 30% was.
Terzijde wil ik overigens opmerken dat de veel

gebezigde termen 'links' en 'rechts', gewoonlijk
gebruikt voor respectievelijk PvdA en VVD, be-
drieglijk zijn geworden. In de eerste plaats omdat
zowel in de PvdA als in de VVD de waardering
voor het individu en zijn vrijheden groot is. In de

18

tweede plaats omdat de centrumpositie van het
CDA als natuurlijke coalitiepartner beide partijen,
indien zij coalitiepartner geworden zijn, onver-
mijdelijk naar het midden van het politieke krach-
tenveld trekt. Daarmee dragen beide partijen niet
alleen bij aan het conservatief-corporatistische
karakter van de Nederlandse verzorgingsstaat, de
historie heeft bovendien bewezen dat zij beide
hun identiteit bij de kiezer verliezen omdat hun
op maatschappelijke verandering gerichte punten
regelmatig in het coalitieverband sneuvelen, zo-
wel bij de onderhandelingen over een regeerak-
koord als bij de uitvoering van het afgesproken
beleid.
In feite helpen zij het CDA getalsmatig aan een

meerderheid voor besluiten die in hoofdlijnen
niet stroken met hun eigen politieke identiteit. In
de periode 1982-1989 gold dat voor de VVD op
punten als de Tweeverdienerswet, de P.C. Hooft-
prijs, de voorbereiding van de Algemene Wet Ge-
lijke Behandeling, de wetgeving rond euthanasie.
Vanaf 1989 geldt dat ook voor de PvdA; de WAO is
daar het duidelijkste voorbeeld van, alsook de uit-
eindelijke Algemene Wet Gelijke Behandeling
en de euthanasiewetgeving. De coalitie blijft in
stand, maar de kiezers lopen weg van de kleinste
regeringspartners omdat zij te veel van ander-
mans water bij hun politieke wijn hebben laten
schenken.
In de jaren zestig, tijdens de procesen van ont-

kerstening en ontzuiling, ontstond die andere par-
tij uit het centrum: D66. Als kind van de tijd - die
zich kenmerkte door de ontwikkeling van een
burger die zich wenste te bevrijden van de ver-
banden van een verouderde orde en de daarmee
samenhangende normen en waarden - wenste zij
ingrijpende veranderingen in het politieke en
staatkundige bestel en pleitte zij voor een meng-
vorm van de sociaal-democratische en liberale
verzorgingsstaat.
Als men erop terugziet, wenste D66 een bunde-

ling van liberale sociaal-democraten en sociaal-
liberalen om langs die weg te komen tot een
herijking naar de eisen van de tijd van het vrij-
heidsconcept, de normatieve basis en de functie
van de staat. Het individu, de mondige burger,
was daarin het uitgangspunt, de toetsing aan het
evangelie werd niet meer het meest relevant
geacht. Maar de enkele keer dat D66 coalitiepart-
ner werd heeft ook zij de prijs van aanzienlijk



kiezersverlies moeten betalen voor de binding
aan het CDA.

Interessant is in dit verband de functie van het
regeerakkoord. De huidige minister-president
zegt daarover het volgende: ' ...sinds het vertrek
van die categorie volksvertegenwoordigers die
deze hoedanigheid combineerden met belangrij-
ke functies in omroep, vakbeweging, werkge-
versorganisaties, enzovoort, vraagt het overtui-
gen van de maatschappelijke groeperingen meer
inzet [...] ik durf de stelling te poneren dat naar-
mate de ontzuiling is voortgeschreden, in dezelf-
de mate de betekenis van een herkenbaar, samen-
hangend regeringsbeleid is toegenomen. Een
regeerakkoord kan daarbij behulpzaam zijn, niet
alleen als instrument tot verwerving van vertrou-
wen in de Staten-Generaal, maar ook als een der
belangrijkste middelen om de samenleving te
overtuigen van de juistheid en de consistentie van
het te voeren regeringsbeleid.' 14

In de eerste plaats kwam de wens tot het sluiten
van regeerakkoorden in de jaren zeventig vooral
van de PvdA. Regeerakkoorden werden gezien
als een garantie voor voldoende eigen inbreng in
de coalitie. In de tweede plaats heeft men toen on-
voldoende oog gehad voor de verlammende wer-
king ervan op het publieke, politieke debat, zoals
dat in een parlementaire democratie hoort plaats
te vinden. Afspraken werden steeds meer ge-
maakt in de achterkamertjes van de coalitie; het
publieke debat werd een rituele dans, waaraan de
burger niet meer deelnam. Merkwaardig is bo-
vendien dat de regeerakkoorden tot nog toe com-
promissen zijn geweest, waarbij de kleinste rege-
ringspartner het meeste inleverde.

Voor zover ik weet, is er nimmer een akkoord
geweest dat op essentiële punten vrije kwesties
kende, ter openbare discussie en beslissing van
het parlement als geheel. De compromis-regeer-
akkoorden hebben de slagkracht van de Tweede
Kamer aanzienlijk verkleind, de discussie in de
Eerste Kamer evenwel aanzienlijk principiëler
gemaakt, hoewel ook daar, in laatste instantie, de
coalitiedwang zegeviert. Daardoor is het regeer-
akkoord van partijen in de Tweede Kamer ook be-
palend voor de besluitvorming in de Eerste Ka-
mer. Dat is voor de toekomst interessant.

Een verschuivend perspectief
De electorale aantrekkingskracht van D66 wan-

neer zij buiten het coalitieverband blijft, geeft in
feite aan hoezeer burgers in ons land hunkeren
naar een andere constellatie dan de conservatief-
corporatistische. De huidige coalitievormingen
doen geen recht aan dat kiezersverlangen en mo-
gen beschouwd worden als één van de oorzaken
voor de afkeer van de politiek, die steeds meer
burgers ten toon spreiden.

Een samengaan van sociaal-liberalen, van so-
ciaal-democraten en D66 als concentratiepunt van
zwevende kiezers - burgers die het geloof in de
identiteit van PvdA en VVD hebben opgegeven en
het CDA niet als alternatief zien -, zou een grote,
maatschappelijke macht betekenen, die ook poli-
tiek vernieuwende impulsen kan geven. Klassie-
ke opvattingen over economie en de organisatie
van de arbeid, over de verdeling van arbeid, over
rolverdelingen tussen mannen en vrouwen kun-
nen dan sneller en adequater aangepast worden
aan de eisen van deze tijd. Ook op het immateriële
vlak kunnen oplossingen gekozen worden, die
beter aansluiten bij de opvattingen van een meer-
derheid van de bevolking. Nu wordt de burger
steeds opnieuw, ofhet nu over de economische en
sociale ordening gaat, over de herverdeling van
betaalde en onbetaalde arbeid, de emancipatie
van de vrouwen haar economische zelfstandig-
heid, of over vraagstukken als euthanasie, de
anonimiteit van de donor bij kunstmatige insemi-
natie, erkenning van de rechten van lesbische
vrouwen en homoseksuele mannen in het per-
sonen- en familierecht, geconfronteerd met
compromisbesluiten, waarin het traditionele
christelijke normen- en waardenpatroon een zo-
danig overwicht heeft, dat maatschappelijke ver-
andering en vernieuwing maar mondjesmaat
plaatsvindt en dus niet past bij de maatschappelij-
ke realiteit.

Bij het samengaan van partijen wordt snel aan
fusies gedacht. Dat staat mij niet voor ogen. Veel-
eer denk ik aan een coalitie van PvdA, VVD, en
D66, in de wandeling de 'paarse coalitie' ge-
noemd, waardoor de maatschappelijke vraag-
stukken niet langer benaderd worden vanuit een
conservatief-corporatistisch concept, onder-
steund door een compromis-regeerakkoord, maar
vanuit een individu-gericht liberaal-sociaal-de-
mocratisch concept, waarin vrijheid en maat-
schappelijke verantwoordelijkheid, gelijkheid en
gelijkwaardigheid, onderlinge solidariteit op een
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eigen wijze worden ingevuld, aansluitend bij
breed levende opvattingen van burgers. De kloof
tussen kiezer en gekozene kan daardoor verklei-
nen. De levensvatbaarheid van de parlementaire
democratie, waarin de burger gerepresenteerd
wordt - ondersteund eventueel door andere vor-
men van zeggenschap als referendum of meer
rechtstreekse invloed als het om de bezetting van
invloedrijke posten gaat - kan hersteld worden.
Het handelen van de overheid kan dan ook inhou-
delijk bogen op een groot draagvlak onder de be-
volking.
Wie een paarse coalitie wenst, uitsluitend om-

dat hij het CDA om wat voor reden dan ook afwijst,
vergist zich deerlijk. Zo'n coalitie ontstaat in dat
geval vanuit negatieve overwegingen en dat kan
nimmer een basis zijn voor een solide landsbe-
stuur. Een andere coalitie zonder de altijd aanwe-
zige sterkste en conservatieve middenpartij, het
CDA, heeft alleen maar kans van slagen indien aan
de politieke en maatschappelijke argumentatie
daarvoor veronderstellingen ten grondslag liggen
met een positief beeld omtrent de toekomstige
ontwikkeling van een samenleving van ten prin-
cipale vrije individuen. Het gaat tenslotte om een
herpositionering van de burger ten opzichte van
de staat en herstel van zijn democratische zeggen-
schap, kortom, zijn vrijheid. Dat is belangrijker
dan programma-overeenstemming. Program-
ma's worden tenslotte binnen de huidige verhou-
dingen ook geschreven in het licht van een moge-
lijke coalitie met het CDA.
Een dergelijke, ideologisch anders gefundeer-

de coalitie vergt andersoortige regeerakkoorden,
omdat deze niet langer dienen om het machtsver-
lies vanwege de ontzuiling en de ontkerstening in
de maatschappij op te vangen. Op hoofdlijnen
kan men afspraken maken en compromissen slui-
ten. Het recht op de eigen politieke identiteit be-
hoort echter ook de ruimte te krijgen door expli-
ciet een aantal vrije kwesties neer te leggen, waar-
over in volle openbaarheid wordt gediscussieerd
en besloten. Inbreng van de burger in dat publieke
debat kan vorm krijgen dooreen consultatief refe-
rendum.
Als oppositiepartij kan ook het CDA de eigen

identiteit sterker invullen dan als regeringspart-
ner. Het valt te voorzien dat dit vooral een conser-
vatieve invulling zal zijn. Dat biedt verschillende
mogelijkheden. Het CDA kan het concentratiepunt
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worden van de conservatieve krachten in de maat-
schappij of het valt uiteen in een behoudend en
een vooruitstrevend deel. In ieder geval zal bij de
vorming van een paarse coalitie een ingrijpende
verschuiving in het politieke krachtenveld plaats-
vinden. Het publieke politieke debat zal er overi-
gens aan kracht zeer door winnen, want de ver-
schillende argumenten zullen sterker over het
voetlicht komen. Dat vergroot de luciditeit van de
macht en maakt de transparantie van de publieke
verantwoording helderder. Uiteindelijk vergroot
het de countervailing power van de burger omdat
deze, meer dan nu, in staat wordt gesteld met poli-
tici en partijen af te rekenen op politieke duide-
lijkheid, die thans ontbreekt. Ook de kleinste re-
geringspartner roept immers altijd dat hij staat
voor het beleid, ook al heeft het hem zijn politieke
identiteit gekost.
Een dergelijke verschuiving in het centrum van

de macht, zowel wat betreft de samenstelling als
wat betreft de wijze van met elkaar omgaan, ver-
schuift ook het perspectief voor de toekomst.
Misschien wordt het maatschappelijk landschap
daardoor op den duur overzichtelijker, wordt de
politiek enigszins van zijn jungle-karakter ont-
daan en vinden we gemakkelijker de weg door de
doolhof van het openbaar bestuur.
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Ingezonden brief

Met interesse heb ik uw themanummer 'De
vechtmaatschappij , (september 1993) gelezen. Ik
vond daarin echter onjuistheden, die ik graaag wil
corrigeren. Zij komen voort uit het feit dat de
wijsheid wordt geput uit Amerikaanse studie-
boeken en artikelen, en niet uit de Nederlandse
werkelijkheid.
Ik wil beginnen met de 'spreekwoordelijke

ingenieur op de tram' (p. 152). Dat is een sprook-
jesfiguur, die man heeft nooit bestaan. Ik ben
geboren in 1912 en heb altijd in Delft gewoond,
midden tussen de ingenieurs. De grote werkloos-
heid van de jaren dertig heb ik als volwassene van
nabij meegemaakt. Mijn eigen zwager was in vijf
jaar afgestudeerd, wat toen ook vlug was, en
moest vervolgens vijf jaar wachten tot hij een
baan kreeg, waarna hij kon trouwen. Hij was toen
tien jaar verloofd. Op een baan als tramconduc-
teur of fabrieksarbeider had hij geen enkele kans,
omdat alleen mannen uit de arbeidersklasse daar-
voor in aanmerking kwamen. Ook onder hen
heerste grote werkloosheid. Geen directeur van
een tramwegmaatschappij of van een fabriek zou
het in zijn hoofd halen om een ingenieur op een
opengevallen arbeidersplaats te zetten. Ook om
andere redenen was dat onmogelijk. Nederland
was meer dan nu, en meer dan de Verenigde Sta-
ten, een standenmaatschappij. Een ingenieur was
per definitie een heer, die alleen al door zijn uit-
spraak van het Nederlands zich in het arbeiders-
milieu onmogelijk gemaakt zou hebben. Iedereen
begreep dat, dus het gebeurde niet.
Een ingenieur die geen baan op zijn niveau

vond, kon niets anders doen dan op zijn ouders te-
ren. Van de staat kreeg hij geen rooie cent. Hij kon
onderwijs of bijlessen geven. Ze kregen af en toe
een tijdelijk baantje (de bedrijven maakten mis-
bruik van de toestand) en werden dan weer op

leid. Beschouwingen ter gelegenheid van vijftig jaar
Ministerie van Algemene Zaken, samengesteld door de
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
(Den Haag 1987) p. 292.

straat gegooid. Mijn zwager deed ook van alles
(behalve tramconducteur) en kreeg ten slotte een
baan als ambtenaar bij de arbeidsinspectie. Voor
velen kwam de kans pas toen de oorlog vele lege
plekken veroorzaakt had.
Ook nu nog is het in Nederland regel, dat een

hoogopgeleide geen arbeidsplaats krijgt als ook
lager opgeleiden solliciteren. Mijn dochter is vol-
ledig bevoegd voor het basisonderwijs, maar om-
dat ze daarna een universitaire opleiding gevolgd
heeft, kreeg ze bij sollicitaties te horen: die baan
is niet voor u, u bent te hoog opgeleid. Met andere
woorden: de laagste klasse wordt in Nederland
nog steeds beschermd tegen de vrije markt, en ik
keur dat goed.
De tweede opmerking die ik wil maken is over

de passage 'De emancipatie van vrouwen leidt tot
vergroting van ongelijkheid omdat de dokter niet
meer met een verpleegster trouwt, maar met zijn
collega: assortative mating' (p. 142). Wat is het
nut van zulke Amerikaanse citaten in een Neder-
lands tijdschrift? Dat artsen met artsen trouwen
en zelden met verpleegsters is altijd al zo ge-
weest, zolang als ook meisjes voor arts studeren.
Ze raakten verloofd gedurende hun studietijd, dat
is toch heel natuurlijk? Ik geloof dat er maat-
schappelijk een tamelijk scherpe scheiding be-
stond in de ziekenhuizen. Ik weet zeker dat vroe-
ger de kans voor een verpleegster om met een arts
te trouwen heel klein was. Die zal nu vast wel gro-
ter zijn, aangezien de standenmaatschappij wel
een beetje gesleten is. Toen ik deze passage las,
dacht ik: die man heeft te veel ziekenhuisfilms op
de tv gezien. Maar nee: hij leest te veel Ameri-
kaanse artikelen, die niet op Nederlandse toestan-
den slaan.

M.A. Lindenburg, Delft
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Gemodder in het moderne Westen
Over Hoflands roman 'Man van zijn eeuw' en de macht van de walging

Roelie Koning

'We zijn niet het gelukkigst maar wel het beste af als we meelopen in de
optocht van de doorvoede zombies en elkaar daar geen beentje proberen
te lichten. Dat is de kracht van de democratie en de westelijke
beschaving: die stellen je in staat een leven te leiden dat het midden
houdt tussen bewust en verdoofd. '

'De mensen in het Westen, vooral de intellectuelen daar, leiden aan een
soort van levensmoeheid. Hun gevoels- en geestesleven is te veel
versnipperd, vergeefs trachten zij deze over stenen en onvruchtbaar land
breed uitstromende rivier in een ommuurde bedding te stuwen. Of om
een andere vergelijking te gebruiken, alles wat zij denken en voelen
vervluchtigt als damp in een onmetelijke ruimte. De vrijheid is voor hen
een last. De conclusies die zij trekken, zijn geenszins verplichtend: het
kan zó zijn maar ook ánders. Vandaar de voortdurende malaise.'

(Czeslaw Milosz, De geknechte geest, 1953).

Volgens mij lag Milosz snel na het uitkomen van
de vertaling in de Synopsisreeks van De Arbei-
derspers, 1984, al in de uitverkoop. Ik kocht het
betoog, las het en draafde naar de boekwinkel om
nog een aantal exemplaren in te slaan en daarmee
zending te bedrijven. Ik had in de achterliggende
tijd net met de waarden van de no-nonsense-ideo-
logie mogen kennismaken, die met begrippen als
nut, rendement en carrièreplanning mijn waarden
tot bejaard verklaarde en mijn werkterrein op het
gebied van de humaniora tot tweederangsheid,
om niet te zeggen overbodigheid degradeerde. Ik
sopte rond in drabbige gedachten over de functie
van literatuur en historische kennis in onze we-
reld, poogde me te troosten met de visie van een
slingerbeweging maar was toch vooral verward
en boos. Toen las ik Milosz. Wat Milosz poogde
onder woorden te brengen, was hoe het denkver-
mogen van mensen in communistische landen
functioneerde. Bij zijn analyse ging hij uit van
schrijvers die hij als Pool zelf kende, maar het
was zijn doel te beschrijven welke mechanismen
mensen met een actieve geest in staat stellen in
contact met de bizarre wereld van totalitaire sys-
temen te blijven functioneren. Toen het boek uit
was, wist ik definitief dat ook over onze vrije we-
reld een dergelijke reeks portretten te schrijven
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zou zijn over geestelijk lijden en overlevingsme-
chanismen. De vijand zit elders, maar Hoflands
hoofdpersoon zegt woorden, gelijkluidend aan
die waarmee Milosz zijn voorwoord eindigt: 'De
hedendaagse mens die vergeet hoe armzalig hij is
in vergelijking met wat de mens kán zijn, ontzeg
ik het recht verleden en toekomst te meten met
zijn eigen maat.'

Roerig gemoed
De man die door de roman loopt, Pierre, botst met
zijn gevoel voortdurend op zaken die zijn wal-
ging wekken. Overal zijn mechanismen aan het
werk waarin respect voor leven en wereld afwe-
zig is. Hofland geeft Pierre geen verontwaardi-
gingen mee waarin we als Nederlanders gemak-
zuchtig en zelfgenoegzaam kunnen delen, omdat
het ellende in andere culturen betreft. De ver-
schijnselen die reacties van afkeer oproepen, ma-
ken deel uit van onze Nederlandse samenleving:
de voetbal koorts, verslonzing van steden, ver-
slonzing van zeden, onze kletscultuur en sociale
bemoeizucht.

De roman is een verslag van een gevecht met
allerlei vormen van ontluistering: niet een ge-
vecht-tegen, want het is Pierre wezensvreemd om

. in actiegroepen te gaan zitten en met zijn daad-



kracht de maatschappelijke bedrijvigheid te on-
dersteunen. Die is hem juist een gruwel. Die ver-
ziekt het leven met alom aanwezige bia-bia-praat
en opdringerige activiteit. Zijn bête noire is dan
ook de politicus, aangezien die de pretentie heeft
de heersende kwaliteitloosheid wel eventjes te
kunnen veranderen, er ondertussen aan bijdra-
gend.

Is Pierre een verliezer? Hij is wetenschapper,
historicus, schrijver, iemand die ergens in een
hoekje wat resultaten van denken en kennis over-
draagt aan de gemeenschap en het daarbij laat.
Een tamelijk machteloze positie dus. Ook als
minnaar is hij tot machteloosheid gedoemd om-
dat de aanbeden Madonna zich niet gedraagt in
overeenstemming met zijn behoeften en waar-
den. De vriendengroep die hem voor isolement
moet behoeden, stelt ook teleur.

Ogenschijnlijk is de inhoud van de roman het
relaas van een verliezer. Maar hij is ook winnaar.
Hij is machteloos, maar vanuit een andere optiek
gezien ook vrij. Hij heeft zijn integriteit niet ver-
kwanseld. Hij voelt tenminste wat hij goed, mooi,
eerlijk, stijlvol en zuiver vindt en sjoemelt daar
niet mee. Het is de lezer die die conclusie eventu-
eel trekt. De realiteit voor de hoofdpersoon is dat
hij daar geen vrienden en voedsel mee wint. Het is
moeilijk leven met niet alleen een actief verstand
maar ook een roerig gemoed. Dat vind ik het ken-
merk van al het roman werk van Hofland dat ik
ken, naast deze De Alibicentrale en De Jupiter: ze
zijn een symfonie van verstand en gevoel. En de
ondertoon is tragisch, want die beide grote krach-
ten zitten elkaar voortdurend dwars. Hun ge-
schermutsel veroorzaakt verwarring omtrent wat
goed is en wat niet en is vijandig aan politieke en
sociale bedrijvigheid en aan alle -ismen die hel-
dere vooruitgang mogelijk achten.

Romantische aandriften
Man van zijn eeuw is een boek over liefde en haat.
Dat zijn twee machtige romantische aandriften,
die zowel door geordende privé-levens als door
geordende pretenties op het gebied van kennis,
wetenschap, levensbeschouwingen en actiepro-
gramma's heen walsen.

Wat is het verhaal waarin de roerselen een
vorm gekregen hebben? Hoofdpersoon Pierre
heeft in dit aardse leven zijn Madonna ontmoet.
Haar gezicht blijft van een schoonheid die niet

slijt met de jaren en die niet aangetast wordt door
de geleidelijk groeiende irritaties om haar op ge-
loof in orde en recht gebaseerde geestelijke huis-
houding. Die maken dat Pierre na drie jaar samen-
wonen bij volle bewustzijn het huis van zijn Anne
verlaat en zich elders vestigt. Zijn Anne? Het pro-
bleem blijkt dat Anne evenzeer wel als niet van
hem is. Uiteraard dient hij als redelijk man te er-
kennen dat Anne de beschikking over haar eigen
leven heeft en dat hij, door haar te verlaten, al he-
lemaal geen enkel recht meer kan doen gelden.
Maar haar betekenis voor hem is tevens een reli-
gieuze. Haar uiterlijk en waarheidsdrang ervaart
hij als van zuiver kaliber. Die mogen niet bezoe-
deld worden, ook niet door haarzelf. En dat ge-
beurt wel. Het bewijs daarvan krijgt hij in handen
als hij, argwanend geworden door een ongemoti-
veerde nadruk in haar vraag ('Die Evert Drijver,
die ken je toch ...?'), lont ruikt en op onderzoek
uitgaat. In de zakken van de man vindt hij behalve
een door hemzelf aan Anne gegeven bijzondere
broche, een pakketje ontnuchterende foto's.

Nou had hij al niet veel op met die Evert Drij-
ver, evenals hij lid van een vriendengroep die zich
wekelijks behalve aan drank en eten te goed deed
aan het bespreken van alles en nog wat. Evert is
een politicus, een geslaagde, woordvoerder van
een partij die glanzend uit de opiniepeilingen
komt. Evert gonst van gelijkhebberigheid, straalt
van macht en mag zich wentelen in aandacht. Zijn
gemakkelijke gevatheid en zelfvoldaanheid zijn
Pierre een gruwel. Zo'n man mag niet aan zijn
Anne zitten! Zijn jaloezie verteert alle redelijk-
heid. De schending van Anne en daarmee van zijn
eigen mooiste gevoelens roept om wraak. De
hoofdpersoon is zichzelf ook trouw in die zin dat
hij de moed opbrengt om zijn wraak vorm te ge-
ven. Ik vertel niet hoe de zaken precies lopen,
maar het voor Pierre schokkende effect is dat de
lichamelijk zwaar geschonden en gehandicapte
politicus zijn vrouw verlaat, intrekt bij Anne en
meer publieke belangstelling krijgt voor zijn per-
soon en zijn ideeën dan ooit tevoren. De man die
de zuiverheid in mensen en denken eer wil bewij-
zen, blijft achter met lege handen.

Onbehaaglijkheden
Paul Kalma noemt in zijn bespreking in de Volks-
krant van 8 oktober 1993Man van zijn eeuw 'een
uitermate subversief boek' . Dat kunje zo stellen.
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Het is op vele fronten confronterend. Het is om te
beginnen een onbehaaglijk boek voor iedereen
die al dan niet met nobele bedoelingen besloten
heeft eens iets moois in de wereld te gaan regelen.
Ten eerste is er het gevaar van het bubbeljargon.
Voor je het weet, zit je als bevlogen geest voor de
televisiecamera' s je gelijk door te drukken in een
taal bol van waardebepalingen, terwijl je een
eventueel vroeger aanwezig gevoel van beschei-
denheid en betrekkelijkheid in de strijd om het
gelijk allang bent kwijtgeraakt. Ten tweede grijpt
doenerigheid in de wereld van anderen in, kan
daar storend en ontwrichtend werken, maar als
die anderen minder macht hebben, moeten ze er
toch aan geloven, of ze nou zelf de zin van veran-
deringen inzien of niet. Dat legt een verplichting
tot nadenken, medegevoel en terughoudendheid
op die in doeners veelal niet prominent aanwezig
is. En politici behoren tot dat slag. Pierre toont
geen geloof in de mogelijkheid van kwaliteit in
die branche. Voor hem is het een gilde van wind-
builen.
Niet alleen politieke, ook religieuze ideolo-

gieën mogen zich vast niet in de sympathie van
Hoflands hoofdpersoon verheugen. En een goed-
willende vereniging als het Humanistisch Ver-
bond evenmin. Met het humanisme heeft Pierre
het respect voor de grenzen van mensen gemeen
en de waardering voor ontwikkeling. Maar anders
staat het met deze beschouwing: 'Ik denk dat het
hele leven bestaat uit toeval, een reeks van ge-
beurtenissen die je zonder aanwijsbare zin over-
komen voor zover je ze niet door de grilligheden
van je eigen persoon hebt veroorzaakt, en het
mengsel tussen die twee is nog onoverzichtelij-
ker. De rol van wet en recht in je leven is op zich-
zelf al zo betrouwbaar als een windvaan.' Kom
bij zo iemand eens aan met allerlei waarden die
uitgaan van de macht van menselijke vermogens
om het leven in te richten naar eigen wil en 'zelf-
beschikkingsrecht' en zo.
Bovendien wenst Pierre de verstikkende haat

die hij voelt, allerminst weg te sublimeren in een
dialoog. Tegen alle eisen van redelijkheid en res-
pect voor mensen in, wil hij maar één ding: ge-
noegdoening voor zijn wraakgevoelens: een
kwellende straf voor de schender van zijn idealen.
Hier kan een humanist niet anders dan gaan zede-
preken, gesteund door de normen van het justi-
tiële apparaat, want je mag, hoezeer slachtoffer
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ook, nooit het recht in eigen hand nemen. Nee, de
figuur Pierre spoort niet met het humanisme zoals
geformuleerd door het HV.

Het andere type
Het boek wordt gedragen door scepsis en
schroom. Het levert strijd met veel oppervlakkige
beschaving of beter: verklaart veel beschaving tot
oppervlakkigheid. Ook daarom is het een onbe-
haaglijk boek. Als je het kunt lezen als een ver-
haal dat nergens verbinding met jezelfheeft, zit je
op rozen natuurlijk.
Behalve uitingsvormen van zogenaamde be-

schaving is er nog een gebied van vijandigheid:
het andere type. De suggestie dat het mensdom in
twee typen te verdelen valt, is onjuist natuurlijk.
Maar aangezien dit boek de wereld gezien door de
ogen van Pierre beschrijft (het is ook een ik-
boek), is het andere type een samenstel van eigen-
schappen waar Pierre de pest aan heeft. Daar
hoort de kletser toe, de trommelaar voor eigen ge-
slaagdheid, het sociale gevoel dat hem erbij wil
laten horen, het naïeve geloof in redelijkheid en
recht, het ideaal dat de wereld wil verbeteren, te
beginnen bij Nederland en het meesterschap over
tijd en leven.
En vrouwen? Vrouwen? Kan dit een vraag zijn

in verband met een boek dat zo' n ode aan vrouwe-
lijkheid biedt als Man van zijn eeuw? De betover-
ing door het aanbeden gelaat past in de beste ro-
mantische tradities en symptomen als tikkende
hakjes, een uitstalling van flesjes en de vaste
vraag 'Hoe zie ik er uit?' verwijzen naar een ver-
leidelijke vrouwelijkheid die iedereen naar eigen
genoegen kan invullen. De relaties die Pierre aan-
gaat, lopen via schoonheid en scherpzinnigheid
maar betreffen uiteindelijk slechts enkele aspec-
ten van de aanbedene. Tijdens het drie jaar durend
samenwonen met zijn Anne gaat hoe langer hoe
meer hem tegenstaan, al blijft de fascinatie voor
het gezicht onaangetast. De schepper van Pierre,
Hofland, vermoedt meer waar de schoen wringt.
Al komt de persoonlijkheid van Anne niet uit de
verf, hij laat haar functioneren in andere relaties
dan die twaalfkaraats aanbidding en hij laat haar
kiezen voor samenleven met de zwaar geschon-
den politicus. Daarbij blijft onduidelijk of een be-
roep op haar verzorgende kant dan wel de glans
van macht haar heeft aangezet tot de beslissing,
haar schoonheid te delen met een mismaakte.



Verder laat Hofland in een kleine dialoog een kor-
te-termijn-vriendin een snelle analyse maken van
de ontbinding van Pierres relatie, met scherpe
zinnen die de complexiteit van relaties eer aan-
doen: 'Mooi zoals jij dat vindt is bijzaak' en 'Jij
bent iemand die alles wil.'
Pierre begrijpt er niets van. Die voelt alleen

maar walging om de stompzinnige verspilling
,van zoveel schoonheid en talent. Zoals onder
Pierres vrienden niemand voldoet aan zijn hoge
norm, hijzelf trouwens ook niet, zo is ouk met de
meeste vrouwen van alles mis. Ze knoeien met
hun lichaam, gaan gemakkelijk plat voor macht
en annexeren hun omgeving.
Ik beleef dit niet als een gemakkelijk en ego-

centrisch oordeel. Daarvoor biedt de inhoud te
veel nuances en inzichten. Maar Pierre is voor mij
als mede-hetero' een typische man': die prachtige
doch op een beperkt aantal kwaliteiten gebaseer-
de aanbidding, waarbij je je als uitverkoren voor-
werp volledig eenzaam en ongekend kunt voelen;
spanning, ruzie en uiteindelijk een breuk door
verschillen in inzet voor de huiselijke omgeving
en het sociale leven; levenslust die wordt bewon-

derd maar-als 't misgaat, bijdraagt aan toename
van afschuw. Je komt erop uit dat verschillen tus-
sen mensen tragiek in zich dragen en daarvan
biedt dit boek een persoonlijk verslag.

Bizarre wereld
'Man van zijn eeuw: het is de best denkbare voor-
bereiding op het verkiezingsjaar 1994', eindigt
Kalma zijn bespreking. Waarom? Omdat de her-
kenbaarheid van Pierres afkeer van het politieke
bedrijf een oproep aan de politici is, om met scho-
ne zaken als bescheidenheid, zorgvuldigheid, in-
tegriteit en kennis van zaken voor het voetlicht te
treden? Mij lijkt het eerder een domper. Wat je
ook doet als politicus, je legt het af tegen Pierres
scepsis. Die is existentieel. Het boek valt onze
moderne levensstijl en mentaliteit aan. Het stelt
een wereld ter discussie, waarin de vrijheid niet
door een duidelijk dictatoriaal regime wordt on-
derdrukt, maar door allerlei uiterlijke en innerlij-
ke machten en tekortkomingen. Czeslaw Milosz,
achter het IJzeren Gordijn, zat in een bizarre we-
reld. Pierre, in een westers consumptieparadijs,
zit het ook.
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Museum en themapark!
Adriaan van der Staay

Het bestuur van de Nederlandse Museum Vereni-
ging heeft mij gevraagd om als relatieve buiten-
staander iets over het museum te zeggen. Ik voel
geen bezwaar tegen een kwalificatie met woor-
den als relatieve buitenstaander, leek, dilettant of
amateur. Integendeel, ik heb de indruk dat de be-
langstelling voor deze categorie bij politici en be-
leidmakers en wie weet museummensen toe-
neemt. Ik moet echter bekennen dat ik niet hele-
maal geknipt ben voor de rol van buitenstaander
in de museumwereld. Zo was ik directeur van de
Rotterdamse Kunststichting en lanceerde ik in de
jaren zeventig het idee van een Museumpark voor
Rotterdam, waarin alle musea van Rotterdam hun
plaats zouden vinden. Met inbegrip van een archi-
tectuurmuseum. Destijds kwam dat enigszins
utopisch over, nu realiseert men iets vergelijk-
baars op dezelfde plaats, recentelijk door het bou-
wen van de zogenaamde Kunsthal en het Nationa-
Ie Architectuur Instituut. Voor de volledigheid
vermeld ik nog dat ik momenteel voorzitter ben
van het beeldende kunstcentrum Witte de With en
lid van de Raad van Toezicht van het Rijksmu-
seum van Oudheden.
Maar uw bestuur heeft gelijk gehad om aan mij

een visie van buitenaf te vragen. Het ligt immers
geheel in mijn aard een warme belangstelling
voor de meest gevarieerde onderwerpen, maar in
het bijzonder betreffende cultuur, te combineren
met een zekere afstandelijkheid. Ik hoor niet
graag ergens bij. Niet bij de musea, niet bij de
kunstwereld, niet bij de Nederlandse cultuur,
maar ook niet speciaal bij de Europese cultuur.
Dat geeft mij enige verwantschap met de reiziger,
de bezoeker van buiten, en dus met de bezoeker
van het museum. En het is vooral vanuit dit ge-
zichtspunt van de museumbezoeker dat ik probe-
ren zal hier iets te zeggen over het museum en wat
het museum zou moeten zijn. Dit houdt in dat ik
van de drie welbekende taken van het museum,
zoals gedefinieerd door de ICOM, er twee, het ver-
zamelen en het wetenschappelijk onderzoek,
maar zijdelings en terloops zal aanroeren. Mijn
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aandacht zal zich concentreren op de publieks-
functie van het museum. Deze publieksfunctie
wint internationaal aan gewicht bij de beoorde-
ling van de publieke functie van het museum.
Het publiek bindt de twee elementen van de ti-

tel die ik aan deze causerie heb meegegeven: mu-
seum en themapark. Is er ook onderscheid? Ik kan
het probleem misschien het beste introduceren
door Stephen Jay Gould aan het woord te laten,
die onlangs in The New York Review of Books een
recensie schreef over de film Jurassic Park. Het
succes van de film is aanleiding tot een geloofs-
belijdenis. Gould zegt:

'Theme parks are gala places of entertainment, com-
mitted to using the best displays and devices from the
increasingly sophisticated arsenals of virtual reality
to titillate, to scare, to thril!, even to teach.
I happen to love theme parks, so I do not speak

from a rarefied academic post in a dusty museum
office. But theme parks are, in many ways, the anti
thesis of museums. If each institution respects the
other's essence and place, this opposition poses no
problem. But theme parks belong to the realm of
commerce, museums to the world of education - and
the first is so much bigger than the second. Commer-
ce wil! swallow museums if educators try to copy the
norms of business for immediate financial reward.'2

Het loont zich een moment rekenschap te geven
van de context van deze uitspraken. Gould
schrijft in een Amerikaanse, zo men wil, Angel-
saksische context, waar de garantie van de over-
heid voor de cultuur zwak is en de commercie
sterk, waar het begrip 'education' een veel grote-
re rol speelt in het denken over musea dan bij ons
en waar in het algemeen een democratische ideo-
logie de leefstijl van museumstaf en bezoekers
bindt. Wij daarentegen lezen deze uitspraken in
een continentale Europese context, waar de over-
heidsbemoeienis met het museum sterk, de edu-
catieve rol van de musea zwak, en de ideologi-
sche band van een museumstaf met het publiek



niet al te stevig is. Toch vermindert dit de relevan-
tie van de geciteerde opmerkingen niet. In de laat-
ste dertig jaar is de Europese cultuur in Ameri-
kaanse richting opgeschoven en zij zal dit ver-
moedelijk nog wel enige tijd blijven doen. Er valt
daarom van de Amerikaanse ervaringen te leren,
ook als men, zoals ik, hoopt dat de Europese mu-
sea eigen wegen zullen weten te vinden.

Museum en publiek
Er bestaat weinig reden om het museum een vaste
plaats in het moderne levenspatroon te ontzeg-
gen. Het is bekend dat de Nederlandse musea in
19502,5 miljoen bezoekers trokken. In 1990 wa-
ren dat er 22 miljoen. Het aantal musea in Neder-
land voor het publiek toegankelijk is inmiddels
tot ongeveer 850 gestegen.3 In de Verenigde Sta-
ten bezochten 200 miljoen personen in 1965 mu-
seale voorzieningen. Tegen het eind van de jaren
tachtig werd de top van een half miljard bereikt.4
Zowel in de Verenigde Staten als in Nederland
mag nu van enige kentering sprake zijn, het is niet
zo dat de weg terug wordt ingeslagen. Maar het
kwantitatieve succes dient niet te verblinden. Het
is erg vanzelf gegaan, deze groei, en bezinning
lijkt aan de orde nu het niet meer vanzelf gaat. Wij
dienen ons af te vragen welke realiteit achter deze
massale bezoekcijfers ligt.
Er vallen kanttekeningen te plaatsen. In de eer-

ste plaats is dit enorm gegroeide publiek aller-
minst een 'captive audience'. Wat een 'captive
audience' was, kon men zien in de voormalige
volksrepublieken. In de 'captive society' stond
men ook voor de musea in de rij. Men werd vaak
groepsgewijs toegelaten en begeleid. Het meest
kenmerkende was echter niet de controle van het
publiek bij het museumbezoek, maar het staats-
monopolie over het uitgaansleven als geheel.
Kenmerkend was het ontbreken van alternatieven
voor de vrijetijdsbesteding. Het is daarom niet
moeilijk een voorspelling te doen dat, naarmate
de alternatieven ook in Oost-Europa toenemen,
het publiek voor overheidsactiviteiten in de cul-
tuur zal afnemen. Ook in Oost-Europa zal het pu-
bliek in Amerikaanse richting opschuiven. Dit
publiek zal veel alternatieven hebben voor cul-
tuurparticipatie in en om de woning, sterk ver-
spreid wonen, het zal beschikken over een over-
maat aan middelen om zich elders te diverteren, te
informeren en zich daarheen te verplaatsen. Het

zal het museumbezoek beschouwen als een kwes-
tie van private beslissingen en het zal niet in het
bijzonder geïnteresseerd zijn in de vraag of het
museale aanbod in publiek of commercieel ver-
band gebeurt. Van gedwongen winkelnering is
geen sprake. Het moderne publiek is vrij en po-
tentieel ontrouw.
In de tweede plaats is dit publiek niet homo-

geen. Men dient zich te realiseren dat in Neder-
land een deel van de groei van het aantal verkoch-
te kaartjes te danken is aan buitenlands bezoek,
dat in belangrijke mate een eenmalig karakter
heeft. Men kan dit afleiden uit de wat gematigder
groei van het binnenlandse bezoek. Het is na de
triomfale absolute cijfers ontnuchterend als men
zich realiseert dat in 1979 het bezoek 24% van de
bevolking raakte en in 199I 35%.5 Vanuit het to-
tale publiek gezien is het museum nog steeds een
minderheidsbelang. Wie waren die bezoekers? In
1991 was deze 35% die wel kwam, opgebouwd
uit 28% die minder dan éénmaal in de drie maan-
den een museum bezocht, terwijl maar 7% meer
dan éénmaal in het kwartaal een museum be-
zocht. Dit betekent dus dat de harde kern van het
museumbezoek maar één vijfde is van het totale
binnenlandse museumpubliek. Deze kern van 7%
van de bevolking levert een veelvoud aan bezoe-
ken op, ongeveer even groot als het incidentele
bezoek. Het is opvallend dat Amerikaans onder-
zoek deze zelfde verhouding oplevert van onge-
veer de helft bezoek van frequente bezoekers en
de helft bezoek van incidentele bezoekers.
Ik wil met dit alles niet de indruk wekken een

reus op lemen voeten ten tonele te voeren, maar
wel waarschuwen dat buitenlandse bezoekers en
mensen die wel eens een museum bezoeken om-
dat hun aandacht door een gebouw oftentoonstel-
ling wordt getrokken, niet een verzekerde basis
voor de toekomst leggen. De harde kern van het
bezoek, die de helft van het aantal bezoeken four-
neert, moet niet worden verwaarloosd. Er lijkt
een zwevend en een vast publiek te bestaan.
De tendens tot een meer vluchtige cultuurparti-

cipatie is een algemene ontwikkeling, waarover
al vroeg geschreven is door de Zweedse econoom
Linder. 6 Hij stelt dat een eindige hoeveelheid tijd
die mensen beschikbaar hebben tezamen met de
steeds toenemende investeringen van het publiek
in vrijetijdsapparatuur leidt tot een steeds grotere
spreiding en combinatie van aandachtsgebieden
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en niet tot tijdsinvestering in één bepaalde vorm.
Men versnippert zijn aandacht en het consump-
tiegedrag wordt vluchtiger. Deze gedachte is, bij
empirische toetsing, regelmatig juist gebleken,
ook voor het uitgaansgedrag. Kortom, de opbouw
van een aandachtig en trouw publiek moet plaats-
vinden in een cultureel klimaat dat eerder in om-
gekeerde richting gaat.
Hier valt een tweede tussenopmerking te ma-

ken, die men ook terugvindt in het SCR 1992.7 Zijn
de musea niet te veel meegegaan in het bedienen
van het niet zo geïnteresseerde publiek? Is, met
andere woorden, het tentoonstellingsbeleid, met
een concurrentie om megasuccessen, het goud
van hier, dinoanimaties van daar, en onze eigen
Van Gogh, bij alle succes, wel zo succesrijk? Ver-
waarloost men niet zijn achterban, zijn collectie
ook, in de concurrentie om de gunst van het vlot-
tende bezoek? Verwaarloost men niet een funda-
mentele taak van het museum, juist een tegen-
wicht te bieden aan het meer sensationele, meer
vluchtige, oppervlakkige culturele gedrag?
Ik laat deze vraag even rusten om stil te staan

bij de wijze waarop het publiek, trouw of vlot-
tend, het museumbezoek beleeft.

Museum en publieksbeleving
Het Amerikaanse boek The Museum Experien-
ce,8 dat van 1992 dateert, vat op een bruikbare
manier samen wat het vele academische onder-
zoek naar de museumbeleving van het publiek in
de Verenigde Staten heeft opgeleverd. Het ken-
merk van dit onderzoek is dat het uitgaat van reëel
gedrag. In tegenstelling tot het meer beleidsge-
richte onderzoek in Europa, waar politici ideeën
kunnen hebben over gewenste omvang en aard
van het publiek, is het Amerikaanse onderzoek
niet in de eerste plaats gericht op expansie en op
marketing. Het is minder geïnteresseerd in het zo-
genaamde non-publiek. Het vraagt zich af wat de
feitelijke bezoekers van de musea in het museum
komen doen, wat ze daar beleven, en wat ze daar-
van onthouden.9 We hebben daar te maken met
het publiek dat zowel incidenteel als meer fre-
quent de weg naar het museum weet te vinden,
niet met het zogenaamde non-publiek.
Het valt moeilijk de Amerikaanse bevindingen

te negeren. Ik bespaar u de percentages en vat kort
samen. De bezoeker is bepaald geen speler in een
toneelstukje dat door het museum wordt geregis-
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seerd, en waarin hij of zij de rol van museumbe-
zoeker invult. De museumbezoeker lijkt maar
weinig op de aandachtige, respectvolle, geïnfor-
meerde ideale bezoeker die sommige conservato-
ren voor ogen hebben als zij over tentoonstellin-
gen denken. De bezoeker past niet in het schema
van Curator-Controlled Communication (c.c.c.).
De bezoeker neemt onzichtbaar voor de opper-

vlakkige beschouwer zijn persoonlijk verleden,
zijn eerdere en andere activiteiten buiten het mu-
seum en ook zijn relatiepatroon mee tijdens de
meestal korte wandeling die hij in het museum
maakt.
Het bezoek aan het museum heeft een voor- en

nageschiedenis die langer kan zijn dan het bezoek
zelf. Voordat het museum wordt betreden, heeft
de bezoeker al in tijd en zoekgedrag en organisa-
tie geïnvesteerd. Staat de auto veilig op de par-
keerplaats? Na het bezoek heeft men vaak nàg
een programma. Een flink deel van de tijd in het
museum doorgebracht gaat op aan de weg vinden,
contact hebben met anderen, bij voorbeeld sup-
poosten. Omdat het toilet, het restaurant en de
museumwinkel, waar aanwezig, de meest gefre-
quenteerde voorzieningen zijn, hangt een groot
deel van de museum ervaring af van de vindbaar-
heid en kwaliteit van deze voorzieningen, die mee
bepalen, ook door hun ligging, of het publiek veel
aandacht voor het tentoongestelde heeft.
De bezoeker komt zeer vaak niet alleen, maar

met familie en kennissen. Het museumbezoek
wordt min of meer gemaakt of gebroken door het
onderling contact dat men tijdens het museumbe-
zoek onderhoudt. Het kan belangrijker zijn dat
een lid van de familie, bij voorbeeld het jongste
kind, naar toilet of museumwinkel wil, dan wat in
de expositie te zien valt.
Het is erg belangrijk of men zich in het mu-

seum thuisvoelt, weet te oriënteren, de exposities
als plattegrond leesbaar zijn en in onderdelen een
herkenbare kop en staart hebben.

Het publiek en de tentoonstellingen
In tegenstelling tot wat men na het voorgaande
misschien bevroeden zou, is het bezoek aan het
museum voor de bezoeker een betrekkelijk be-
langrijke zaak. Juist omdat er zoveel mee ge-
moeid is aan tijd, organisatie en sociaal contact,
ik spreek niet eens over kosten, mag men aanne-
men dat de bezoekers een niet alledaagse ervaring



verwachten. Men houde ook in gedachten dat de
bezoeker tegenwoordig thuis al een groot deel
van de culturele behoeften bevredigt. Blijkt uit
genoemd Amerikaans onderzoek hiernaast be-
hoefte aan een ervaring die het alledaagse over-
stijgt? Ik geloof dat het antwoord ja kan zijn. On-
danks het feit dat het museumbezoek gelijkenis
vertoont met andere vormen van recreatie, be-
staat bij het publiek inderdaad de verwachting
iets bijzonders te zullen beleven. Dat hoeft niet al-
tijd een piekervaring te zijn, die overigens voor
iedere bezoeker op een ander moment en om an-
dere redenen kan komen. Maar het gevoel bestaat
bij velen, dat een bezoek aan het museum een
nieuwe ervaring kan opleveren en bij voorkeur
een unieke ervaring, die men zich herinnert.

Het museum heeft enerzijds het karakter be-
houden van een 'Wunderkammer', een curiositei-
tenkabinet. Een te grote alledaagsheid van pre-
sentatie kan afbreuk doen aan het gevoel van ver-
wondering. Omgekeerd kan te grote sacralisering
leiden tot verlies aan persoonlijke betrokkenheid
onder bezoekers.

Naast de behoefte aan bewondering is er een
ander motief te ontwaren: de nieuwsgierigheid
wordt gewekt en men wil begrijpen wat men ziet.
Het nieuwe moet aansluiting vinden op wat men
al weet, en het nog niet gewetene moet met het al
gewetene in één context worden geplaatst. Men
spreekt van 'meaningfullearning'. Dit zinvol en
samenhangend leren is zowel een zaak van waar-
den en emoties, als van kennis en verstand. Ver-
wonderen en leren lijken de twee karakteristieke
ervaringen die het museum kan bieden. Het mu-
seum is een plaats van meaningfullearning, maar
hoe leert men samenhangend?

Op een onlangs gehouden internationaal sym-
posium in het Paleis op de Dam 10was dit onder de
invalshoek van 'value learning' aan de orde.
Sprekers benadrukten dat het leren van waarden,
en dat geldt voor alle culturen en voor iedereen af-
zonderlijk, vaak het beste kan worden benaderd
door het luisteren naar een verhaal. Het vertellen
van een verhaal is, met andere woorden, het eeu-
wenoude en vaak onderschatte middel bij uitstek
voor betekenisvolle cultuuroverdracht.

Het verhaal ruimt een plaats in aan de hoorder,
die zich in het verhaal moet kunnen verliezen. Het
verhaal vereist ook bij de verteller een vermogen
om zich in het gehoor te verplaatsen en een inzet

van de verteller om met het gehoor te communi-
ceren. (Wetenschappelijke bewijsvoering is geen
verhaal maar een logisch en empirisch antwoord
op tegenwerpingen en soms een onderdeel van in-
timidatie en competitiegedrag.)ll Het vertellen
van een chassidische legende of van een sprookje
van Andersen, maar ook het vertellen van het ver-
haal van de evolutie ofvan de stadshistorie, verei-
sen een grote subtiliteit in ritme van vertellen, in
het oproepen van vragen, in het geven van ant-
woorden, in het tot leven brengen van ervaringen
en situaties, en in het scheppen van een moment
van verwondering en leren, zodanig dat het op
korte termijn een gevoel van bevrediging geeft en
op langere een herinnering. Dit verhaal kan alleen
worden verteld door wie zelf in natuur of cultuur
veel geleerd hebben en veel bewonderd. Het is de
kunst van het opwekken van nieuwsgierigheid en
het boeien van het gehoor.

Men kan bij museumstaven personen aanwij-
zen die deze eigenschappen bezitten - dit Rijks-
museum heeft er zo een als directeur - en anderen
bij wie ze ontbreken. Het is de vraag of men bij
het aanstellingsbeleid niet een groter onderscheid
zou moeten maken tussen wie geschikt zijn voor
onderzoek en wie geschikt zijn om te communi-
ceren. Beiden zijn nodig.

Museum en tentoonstelling
Of nu het museum op de markt gaat staan en pro-
beert de aandacht van het publiek weg te trekken
van de concurrentie of het museum zich richt op
een eigen klantenkring die het zo goed mogelijk
wil bedienen, in beide gevallen blijft de tentoon-
stelling van doorslaggevend belang, ja: het sine
qua non.

Vergeleken met de tentoonstelling zijn voor
een bezoeker al die aangelegenheden die voor een
museummens zo belangrijk zijn, van onderge-
schikt of geen belang. Aardige collega's, per-
soonlijke status, meer of minder financiële arm-
slag, de organisatie van het werk, de omvang van
het depot, de gelegenheid tot wetenschappelijke
publikatie, de werkdruk, het is voor de bezoeker
om het even. Voor hem gelden niet de voorwaar-
den voor de tentoonstelling, maar geldt het resul-
taat.

Is voor de staf van het museum de tentoonstel-
ling een kwestie van alles of niets, van leven of
dood? Ik betwijfel dat. Zoals het publiek afgeleid
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is door factoren die we eerder beschreven, zo is de
museummens afgeleid van de tentoonstelling
door de factoren die ik zojuist opsomde. Meestal
krijgt de tentoonstelling maar een deel van de
aandacht van de museums taf.

Dit is historisch te verklaren. Men kan de ont-
wikkeling van het museum schetsmatig in drie
stappen verdelen. Een eerste stap waarin het ver-
zamelen overheerst, een tweede stap wanneer het
onderzoek hieraan wordt verbonden en een derde
stap wanneer de tentoonstelling de dominante
factor wordt in het museumwerk. Wij zijn van-
daag nog midden in deze derde stap. Voor sommi-
ge musea is het museum nog steeds niet meer dan
een plaats waar men de collectie en het resultaat
van onderzoek toont, maar eigenlijk niet bewust,
en zeker niet dominant, tentoonstellingen maakt.
Een extreem voorbeeld van een dergelijk instituut
was het Nationaal Natuurhistorisch Museum.
Vele decennia was de tentoonstelling daar afwe-
zig. Volgens de wet van de voorsprong genere-
rende achterstand kan dit museum op de nieuwe
locatie bij het Pesthuis in Leiden in één klap tot
het toonaangevende tentoonstellingsgerichte mu-
seum worden. Het kan immers voortbouwen op
ervaringen van het Natural History Museum, dat
sinds 1975 beschikt over een 'public services de-
partment '. De ervaringen daarmee zijn neerge-
legd in vele artikelen van Roger Miles.12

Wij zijn midden in deze derde stap, dunkt me,
en vele musea in Nederland laten zien dat het ma-
ken van tentoonstellingen nog steeds een soort
halfontwikkeld gebied is in het museumbeleid.
Men ziet nog veel gedesintegreerde tentoonstel-
lingen. Men ziet bij voorbeeld tentoonstellingen
bijeengehouden worden door van buitenaf opge-
legde vormgeving, door gespecialiseerde bureaus
van estheten. Ook zijn er tentoonstellingen als
bijprodukt van collectievorming en onderzoek,
waarvoor een brug naar het publiek in elkaar ge-
knutseld wordt door educatieve afdelingen. Er
bestaat een derde type gedesintegreerde tentoon-
stelling waarbij men tentoonstelling en catalogus
scheidt. In Brussel kan men nog regelmatig grote
tentoonstellingen zien, deftig vormgegeven, met
een catalogus vol vernuft, maar als tentoonstel-
ling voor de meest geïnteresseerde bezoeker niet
te begrijpen. Ze zijn niet meer dan een verzame-
ling mogelijk interessante objecten, summier be-
geleid door informatie, die het object eerder ver-
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donkeremaant. Zij boeit alleen wie zich interes-
seert voor de methodologie van het vakgebied.
Men staat oog in oog met een voorwerp dat van
beslissende betekenis kan zijn voor het begrip
van een cultuur en men moet het bij voorbeeld
doen met een mededeling dat het 21 cm hoog is,
en van klei. Vaak is de context, als hij er is, niet
meer dan een wetenschappelijke gelegenheids-
classificatie, bij voorbeeld vruchtbaarheidsgo-
din. Bij de geïrriteerde bezoeker rijzen boze ver-
moedens dat men het in de prehistorie moeilijk
had met de voortplanting of in de Victoriaanse
wetenschap.

Het nemen van de stap naar een tentoonstel-
linggericht denken in het museum gaat langzaam.
Het is namelijk, minder dan men denken zou, een
kwestie van leven of dood. Een goede tentoon-
stelling wordt zelden verlengd, een slechte zelden
voortijdig gesloten. Men vergelijke een tentoon-
stelling met het uitbrengen van een toneelvoor-
stelling. Dit is niet zo gezocht. Crouwel definieer-
de bij zijn afscheid als museumdirecteur terug-
blikkend de tentoonstelling als theater.13 Op
Broadway nu worden maandelijks met inzet van
veel talent, middelen, bloed, zweet en tranen, zeer
professionele theaterprodukten in de concurren-
tie om het publiek uitgebracht, op leven of dood.
Binnen drie weken is de meerderheid geflopt, en
never heard of again. Wat overblijft is daarom
nog niet goed, maar heeft in ieder geval die nood-
zakelijke, maar niet voldoende voorwaarde ver-
vuld: een publiek te hebben.

In Europa, waar het publieke tentoonstellings-
bedrijf het niet van de markt moet hebben, maar
van de overheid, niet in de eerste plaats van de in-
komsten, maar van het subsidie, is de noodzaak
tot het ontwikkelen van een succesvol tentoon-
stellingsbedrijf veel minder aanwezig. Men kan
zich hier veel veroorloven, ten goede en ten kwa-
de. Bij voorbeeld wanneer men, zoals bij de Fran-
se presidentiële projecten, buitengewoon om-
vangrijke voorzieningen treft, zonder meer in het
hoofd te hebben dan idealisme gemengd met de
behoefte een daad te stellen. Vaak houdt bij het
investeren in een gebouw het denken op. Welk
publiek men zal benaderen en waartoe is secun-
dair. Dit gebeurt ook op stedelijk niveau, als met
de komst van een nieuwe directeur een kunstmu-
seum volstrekt van beleid verandert, zonder maar
even rekening te houden met het publiek. Hoewel



een museum daarmee de eerlijke overtuiging van
de directie weerspiegelt, zoals in het beleid, eer-
tijds van Sandberg in het Stedelijk en van Haks
vandaag in Groningen, heeft dit ook zijn risico's.
Het museum verwaarloost publieke functies en
wordt niet meer dan een galerie op kosten van de
gemeenschap.
Wij verkeren in Europa in de gelukkige om-

standigheid dat veel experimenteel tentoonstel-
lingsbeleid mogelijk is, maar anderzijds in de on-
gelukkige omstandigheid, dat het resultaat er niet
zoveel toe doet. Wat wij met de resultaten van de
tentoonstellingsexperimenten doen, is voorname-
lijk afhankelijk van de leercapaciteiten van de
musea zelf.

Hoe leren musea van hun
tentoonstellingservaringen ?
Er wordt geleerd. Men bezoekt elkaars tentoon-
stellingen, als het goed is ook in het buitenland.
Men leest vaktijdschriften, men neemt deel aan
internationale bijeenkomsten, georganiseerd
door het International Council of Museums. Be-
langrijk is, dat bepaalde musea succes hebben, en
een reputatie ontwikkelen van voorbeeldig te
zijn. Tentoonstellingsinrichters als Gae Aulenti
verwerven naam en zetten trends. Ook is er een
Reinwardtacademie, waar men geacht wordt iets
van tentoonstellingmaken te weten en te doceren.
En laat ik vooral de actieve secties van de Ne-
derlandse Museum Vereniging niet vergeten.
Museumvisie geeft kritisch commentaar. Goede
wil is er kortom genoeg.
Als men naar de resultaten kijkt, krijgt men

niet het idee dat de aandacht voor de tentoonstel-
ling erg geconcentreerd of systematisch is. Dat
systematisch van fouten wordt geleerd bij de mu-
sea en geconcentreerd gestreefd naar hoge kwali-
teit bij het tentoonstellen. Als socioloog ben ik
geneigd dit gebrek aan concentratie en systema-
tiek in de eerste plaats te zoeken bij de organisatie
van het rnuseumbedrijf. Ik spreek hier uiteraard
over musea van enige omvang en professionali-
teit.
Die organisatie is enerzijds gericht op collec-

tiebeheer en eventueel onderzoek door conser-
vatoren, en anderzijds op educatie en publieks-
verzorging. Het komt vrijwel niet voor dat een
museum beschikt over een afdeling die zich uit-
sluitend bezighoudt met het ontwerpen, inhoude-

lijk zowel als technisch, van tentoonstellingen.
Het geconcentreerd en systematisch leren van de
ervaringen met de tentoonstelling valt in de mu-
sea organisatorisch tussen wal en schip, of beter
gezegd tussen de stoel van de conservator en van
de educator, die beiden niet primair zijn inge-
huurd om van tentoonstellingen systematisch en
geconcentreerd te leren. Het leren is noch bij de
curator, noch bij de educatieve dienst goed onder-
gebracht.
Ik ben zo geïnteresseerd in de vernieuwing van

het Nationaal Natuurhistorisch Museum omdat
daar het tentoonstellingsteam is verzelfstandigd,
in een afdeling presentaties. Dit heeft tot taak in-
ternationaal systematisch en geconcentreerd te
leren hoe men museaal presenteert. Van dit team
hangt veel af, het vervult bijna ongemerkt een
soort laboratoriumfunctie voor de Nederlandse
musea. Bij een zeer groot museum ontwikkeld,
zullen de resultaten ook van belang zijn voor de
kleinere musea.
Wij naderen nu de kern van het vraagstuk. Wat

is eigenlijk museaal presenteren? Wat zijn de
consequenties die men ten aanzien van de derde
functie van de (coM-definitie moet trekken? Wat
is een museale tentoonstelling? Als men daarop
een antwoord heeft, heeft men vermoedelijk ook
uitzicht op de vraag wat het museum onder-
scheidt van het themapark en wat het daarmee
mogelijk verbindt.

Museaal presenteren
Men moet niet denken hier een logisch antwoord
te kunnen geven, voortvloeiend uit een definitie
van het museum. De museale tentoonstelling is
een cultureel feit, aanwezig in een historische si-
tuatie van een veelheid van musea met een veel-
heid van onderwerpen en een veelheid van eisen.
Wel kan men proberen de diversiteit van ervarin-
gen met museaal presenteren vandaag enigszins
te systematiseren en waar mogelijk te verhelde-
ren.
Iedere tentoonstelling, museaal of niet, is een

poging tot communicatie met het publiek. Men
probeert het publiek te boeien, dat wil zeggen te
bereiken dat het publiek vrijwillig uit de veelheid
van mogelijkheden om het leven zinvol of onzin-
vol te vullen, de tentoonstelling kiest. Op zijn
minst moet bij het publiek het gevoel bestaan dat
het er wijzer van wordt een tentoonstelling te be-
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zoeken dan voor het videoapparaat te blijven zit-
ten, bij voorbeeld, of een goed boek te lezen.

De tentoonstelling is een poging tot communi-
catie in een wereld die niet leeg en stil is, maar die
een overvloed aan communicatie vertoont. De
museale presentatie zegt in het geroezemoes,
door Zijdeveld getypeerd als dat van de staccato
maatschappij: stilte, even aandacht voor het mu-
seum, even aandacht voor mij. Als dan geen dui-
delijke taal gesproken wordt, is het publiek, maar
ook het museum weg. Het museum begeeft zich
met de tentoonstelling op het terrein van de kunst
van de menselijke communicatie.

De sleutel tot het publiek is het individu. Het
publiek is een verzameling individuen, niet een
verzameling doelgroepen. Of het publiek rea-
geert op een poging tot communicatie door het
museum is een kwestie van een optelsom van in-
dividuele reacties.

Gezien de enorme verscheidenheid van motie-
ven en disposities van individuen, is het nodig
met een communicatie te komen die rijk is aan sti-
muli. Alle bezoekers van het museum door een
gemiddeld pakket stimuli te boeien, is waar-
schijnlijk een onderschatting van de variatie die
tussen individuen bestaat. Er is naar mijn mening
daarvoor te weinig aandacht in het publiekson-
derzoek, dat te veel naar gemiddelden zoekt. De
vuistregel dat men een gemiddelde intelligentie
bij het publiek veronderstelt, is alweer een garan-
tie voor een ander type mislukking. De beste vuist-
regel die men de museale presentatie meegeven
kan is, vermoedelijk, op veelsoortige wijze
boeiend te zijn, en toch duidelijk.

Het museum moet als het ware een grote diver-
siteit van strategieën hebben, om het veelkoppige
monster, het publiek, te boeien, en te verleiden tot
blijven. Ik verdedig hier een opvatting van com-
municatie die niet globaliserend, maar individua-
liserend is. Globaliserende communicatie treedt
onmiddellijk op als een regime dat grote massa's
beheerst of beheersen wil, maar we gaan ervan uit
dat in onze cultuur de fase van massabewegingen
voorbij is, op zijn minst als cultuurpolitiek ideaal.

Deze individualiserende communicatie vereist
anderzijds ook aan de zijde van het museum indi-
viduele communicatie. De museale presentatie
kan niet langer spreken met een negentiende-
eeuwse pretentie van nationalisme, staatsmacht
of anoniem gezag. In de massacultuur loopt het
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geïndividualiseerde publiek achter de meerwaar-
de van bestsellers aan, maar de sterren zelf zijn
geïndividualiseerd. Wij bevinden ons hier in dat
hedendaagse magnetische veld waarin sommige
personen, in de politiek, in de cultuur, magnetisch
zijn, andere minder. Dit staat tamelijk los van hun
gelijk of hun macht, ze zijn communicatoren of
niet. Een museale presentatie moet als het ware
een persoonlijke band tot stand brengen tussen
museums taf en publiek. Doorgaans zijn zoals ge-
zegd de selectiecriteria voor conservatoren en
zelfs educatieve staven niet op deze communica-
tieve persoonlijkheid gericht.

De vorm van de tentoonstelling
Ik resumeer. Het publiek van het museum ver-
keert in een informele situatie, waarin het bereid
is tot verwondering en tot leren. Dit 'meaningfull'
leren vereist een communicatie, niet via weten-
schappelijke informatie, maar via een verteltrant
verwant aan het verhaal. Om deze verhalen te vin-
den en te vertellen in driedimensionale tentoon-
stellingstaal, is een geïntegreerde opvatting van
het tentoonstellen nodig. Ook is een team nodig
van conservatoren, educatoren en tentoonstel-
lingsmakers die gericht zijn op communicatie
met het publiek.

De vorm van tentoonstellen die het beste past
bij deze voorafgaande criteria ligt, zoals een goe-
de vriend van mij wel zegt, ergens tussen opera en
tuin. Zij heeft met de opera gemeen, dat een veel-
heid van middelen wordt ingezet om het publiek
geen moment de aandacht te doen verliezen. Zo-
als bekend is de operavoorstelling de moeilijkste,
meest veeleisende kunstzinnige ondememing.
De tentoonstelling heeft met de tuin gemeen, dat
het publiek vrij is zich naar believen aan deze een-
zijdige communicatie te onttrekken, heen en weer
te lopen naar wat de aandacht trekt, wat de per-
soonlijke belangstelling heeft. Men moet de ten-
toonstelling ook achterstevoren kunnen beleven,
of partieel. Net als een tuin dient een tentoonstel-
ling op het moment dat men stilstaat of zit uitzicht
te bieden op een geheel, dat zich dan ontvouwt, en
als men zich beweegt een heldere structuur van
verandering te vertonen. Deze veelheid van eisen
wordt zelfs door de meest kostbare tentoonstel-
lingen nog zelden bevredigd.

Het probleem van de optimale inrichting is na-
tuurlijk veel relevanter als men denkt in termen



van permanente dan van wegwerpopstellingen.
Het ontwikkelen van een tentoonstellingstaal, om
het verhaal van het museum te vertellen, is een
van de minst systematisch ontwikkelde aspecten
van het museum beleid.

Recent is een generatie tentoonstellingsma-
kers tot nieuwe geïntegreerde vormen gekomen
in het 'Museum of the moving image' en in het
'Imperial War Museum' te Londen.

De tentoonstellingstaal, voor zover vandaag al
ontwikkeld, is nog te veel ontleend aan het boek,
losbladig of gebonden. De taal is tweedimensio-
naal gebleven. De panelen zijn niet meer dan gro-
te bladzijden, de teksten zijn ontleend aan het
boek -denken, de voorwerpen zijn illustraties. Als
in een boek wordt er lineair verteld. Er is geen
driedimensionaliteit van ervaring. Een ongunstig
voorbeeld daarvan geeft helaas de openingsten-
toonstelling van het nieuwe Nationale Architec-
tuur Instituut. Men heeft daar geen traditie van
tentoonstellen. De inhoud is heel interessant maar
de tentoonstelling is niet meer dan een losbladig
boek. Er is niet nagedacht, wat juist daar curieus
is, over de architectuur van de tentoonstelling.
Wij moeten toe naar een andere tentoonstellings-
taal dan die van het boek.

Museum en themapark
Ik wil nu gaarne mijn omzwervingen door het
museumland beëindigen met een nieuwe blik op
het aanvankelijke probleem: te verduidelijken
wat verschil en overeenkomsten zijn tussen mu-
seum en themapark.

De overeenkomsten zijn, gezien vanuit het pu-
bliek, groot. Zeker, het incidentele publiek van
het museum bezoekt beide. In beide gevallen in-
vesteert het publiek vrij aanzienlijk in tijd en
geld, en men brengt in beide gevallen meest wel
iemand mee uit familie of kennissenkring. De
kwaliteit van de infrastructuur speelt een grote
rol, van parkeerplaats tot museumwinkel.

Bij de aard van het bezoek begint een verschil.
Terwijl men in beide instellingen zowel zich kan
verbazen als iets leren, is er een zeker kwaliteits-
verschil in de aard van de verbazing en de diep-
gang van het leren. Op het continuüm van schalen
waarmee men themapark en museum zou kunnen
meten, is het eerste meer gericht op vertier, op ef-
fectbejag en op oppervlakkige kennis, terwijl het
tweede zich idealiter toelegt op bewondering en

inzicht, op benadrukking van authenticiteit en
toegankelijkheid, en op individueel en gediffe-
rentieerd leren. Het themapark houdt, bij alle
idealen van een Walt Disney, toch iets van con-
fectie, het museum iets van maatwerk.

Overigens hebben themapark en museum ge-
meen dat zij het vaak van vergekomen publiek
iets onalledaags presenteren. Het tekort van I
miljard dollars van Euro Disney zou ook kunnen
samenhangen met een onvoldoende besef bij de
ontwerpers van het themapark van wat voor het
Europese publiek onalledaags is. Sprookjesachti-
ge kastelen of hotels mogen voor Amerikanen
reuze onalledaags zijn, zij zijn voor Europeanen
ook elders te vinden en in het echt.

Ik spreek van een continuüm. Wie zou denken
dat ik alleen tegenstellingen op het oog heb zou
mij fout begrijpen. Een museum dat zou denken
zich ver te kunnen verwijderen van het thema-
park, zou zich verwijderen van niet alleen het
grote, maar op den duur van alle publiek. Het zou
hermetisch worden, snobistisch en juist inauthen-
tiek. Het is mijn indruk dat de tentoonstellingstaal
van het themapark momenteel vóórloopt op die
van het museum, dat vasthoudt aan onprofessio-
nele opvattingen over het tentoonstellen. Mu-
seum en themapark verkeren in een wapenwed-
loop die gewonnen wordt door wie het meest van
de ander leert. 14

Eer valt te spreken over twee uitersten van een
continuüm waar het themapark leert om te gaan
met horden publiek, het museum met individuele
bezoekers. Men kan het nog anders zeggen: het
museum staat in onze tijd buiten het publiek, als
het zich niet baseert op de ervaringen van het the-
mapark en daaraan geen eigen museale dimensie
toevoegt.

Plaats van het museum
Ik keer daarmee terug naar mijn allereerste opga-
ve, iets te zeggen als buitenstaander over de plaats
van het museum. Het museum heeft zijn heden-
daagse vorm gekregen bijna tweehonderd jaar ge-
leden, toen de moderne staat ten tonele ver-
scheen, het publiek zich begon te democratiseren,
en het ideaal van een burgerlijke beschaving ont-
stond. Waarschijnlijk heeft geen land meer een
stempel op de museumgeschiedenis gedrukt dan
het verafgelegen Pruisen, dat via een centralis-
tisch staatssysteem, in een soort cultureel mar-
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kengebied, de chaotische lessen van het aristocra-
tische Engeland, het monarchistische Frankrijk
en het renaissancistische Italië herformuleerde. 15

In deze herformulering paste een strenge hiërar-
chie van functies, waarin het cultuurideaal domi-
nant was en het publiek een verzameling onmon-
dige leken, waarin de kunst idealer was dan de
volkscultuur en de methode om het museum te le-
gitimeren: de wetenschap. Waarin de museumbe-
ambten een soort kerkelijk gezag uitoefenden
over de hiërarchie en de eredienst van kunsten en
wetenschappen. Waarin de staat deze centrale
functies van gebouwen en gelden voorzag en
waarin commercie was uitgebannen.

Dit statige schip van het museumideaal heeft
zwaar weer ontmoet, maar men herkent het nog
alom in het denken. Het is ongewild een haven
binnengelopen, genaamd democratie. Zoals op
zoveel gebieden ligt er de cultuurpolitieke vraag
hoe het museum zich in een democratische sa-
menleving tegenover het publiek verhoudt.

Het antwoord heb ik geprobeerd te geven aan
de hand van een aantal observaties, voor een groot
deel ontleend aan een samenleving die veel eer-
der dan die van Pruisen, de weg van de democra-
tie insloeg. Het Amerikaanse museum leert ons
dat nieuwe inspiratie te ontlenen valt aan de opga-
ve kwaliteit te verbinden met een democratisch
en geïndividualiseerd publiek. Het themapark
leert ons daarbij veel, maar het is ook een uitda-
ging het beter te doen.

Tegen de achtergrond van een kentering in de
groei van het museumbezoek kan men verwach-
ten dat de vraag omtrent het publiek van de musea
wint aan actualiteit. Dit zijn goede tijden voor
tentoonstellingmakers en onderzoekers die daar-
op een antwoord weten te vinden. De Verenigde
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Staten en het Verenigd Koninkrijk blijken daarbij
koplopers te zijn. Er is geen reden waarom Neder-
land hieraan niet een stevige bijdrage zou kunnen
leveren. Indien de Nederlandse musea bovendien
in plaats van belerende ook lerende instituten
zijn, zullen publiek en relatieve buitenstaanders
daarvan profiteren.
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Een alternatief voor de geneeskunde?
Emoties en de zin van ziekte

Lea van Buchem

In haar terechte kritiek op de alternatieve geneeskunde blijft Karin
Spaink, evenals haar tegenstanders, steken in een dualisme lichaam-
geest, dat de discussie vertroebelt. Betoogd wordt dat de vraag naar de
zin van ziekte veeleer draait om de verhouding tussen emotie en ziekte
(of gezondheid), maar dat het cartesiaanse paradigma het verstaan van
emoties, en daarmee van de eventuele zin van ziekte, in de weg staat. In
de alternatieve geneeskunde zijn er aanzetten tot een andere
lichaamsopvatting, waarmee het psychisch-mentale moeiteloos te
verenigen valt.

'Ben ik dan zelf verantwoordelijk voor mijn mul-
tiple sclerose?!' Vanuit die vraag heeft Karin
Spaink in 1992 een frontale aanval gelanceerd op
de meest bekende vertegenwoordigers van de al-
ternatieve geneeskunde. 1 Zij haalt uit naar wat zij
met een afgrijselijke term 'de orenmaffia'2
noemt: auteurs die in het ergste geval stellen dat
àlle ziektes het gevolg zijn van 'negatief denken',
en dat 'positief denken' die ziektes kan genezen.
Wat Spaink het meest steekt is dat daarmee met
name aan ongeneselijk zieken, toch al geplaagd
door de vraag 'waarom Ik?', een tergend schuld-
gevoel wordt opgedrongen.
Spainks boek is uit en te na besproken; dat zal

hier niet worden herhaald. Ondanks mijn aanvan-
kelijke scepsis vind ik de hoofdzaak van haar kri-
tiek zonder meer overtuigend: mensen hebben
zelf geen macht over al hun ziektes. Het heeft
geen zin daarop af te dingen of over details te gaan
zeuren. Iets anders is dat Spaink met het badwater
een kind dreigt weg te spoelen. Zij bespreekt ex-
treme opvattingen, en het is haar goed recht het
daarbij te laten. Maar daarmee blijft de vraag lig-
gen waarom een drastisch toenemend aantal men-
sen zijn heil zoekt bij allerlei alternatieve vormen
van geneeskunde, ook zonder de extreme opvat-
tingen van alternatieve auteurs te onderschrijven.
Terwijl Spaink de alternatieve geneeskunde

aan een strenge kritiek onderwerpt, valt op hoe-
zeer zij de reguliere geneeskunde (ondanks kri-
tiek) de hand boven het hoofd houdt. Maar die is
evenzeer in het geding! Waarvoor anders zouden
mensen een' alternatief' zoeken dan juist voor de

reguliere geneeskunde? Wie de fundamentele
eenzijdigheid van de dominante geneeskunde uit
de discussie weglaat, gaat aan de crux van het pro-
bleem voorbij.
Het eerste thema van dit artikel betreft de bete-

kenis van lichamelijke verschijnselen (zoals
ziektes). Eerst wordt besproken wat de vraag naar
de betekenis van ziektes inhoudt; en vervolgens
waarom de reguliere geneeskunde met die vraag
geen weg weet. Een tweede thema is de invloed
die iemand op zijn ziekte kan uitoefenen. Bespro-
ken wordt hoe de extreme opvattingen van alter-
natieve auteurs te verklaren zijn door een gebrek-
kige opvatting van lichaam en geest, en hoe het
door hen beoogde alternatief theoretisch beter te
onderbouwen valt.

De vraag
'Wat betekent mijn ziekte?' oftewel: ziekte/ge-
zondheid en emoties. Vanouds wordt de discussie
over geneeskunde beheerst door het lichaam-
geestprobleem. Dat dit ook geldt voor alternatie-
ve auteurs is opmerkelijk want het is onwaar-
schijnlijk dat hun lezers, mensen die een ander
soort geneeskunde zoeken, zich zouden drukma-
ken om een academisch lichaam-geestprobleem.
Mensen die vragen wat hun ziekte te betekenen
kan hebben, vragen hoe ziekte en gezondheid sa-
menhangen met hun levenswijze en levenserva-
ringen. Ook als daarbij de term 'psychisch' valt is
dat misleidend omdat 'psychische' problemen in
de dagelijkse taal gelijkstaan met persoonlijke of-
tewel emotionele problemen. En in diezelfde da-

35



gelijkse ervaring zijn emoties en gevoelens voel-
baar lichamelijk. Mij dunkt, kortom, dat de con-
crete vraag naar de betekenis van ziekte niet
draait om de verhouding tussen lichaam en geest
maar om de samenhang tussen ziekte (en gezond-
heid) en emotie.
Maar juist als het om emoties gaat, komen zo-

wel medici als psychologen in moeilijkheden
omdat zij dan geconfronteerd worden met het
probleem van de psychosomatiek. In het theore-
tisch kader van de geneeskunde is voor emotione-
le problemen geen plaats omdat ze 'psychisch'
zijn, en in de psychologie niet in zover ze ook li-
chamelijk zijn. Dat psychosomatische patiënten
moeten pendelen tussen specialisten van het
soma en specialisten van de psyche markeert de
bestaande boedelscheiding.
Voor de geneeskunde zijn emoties alleen 'li-

chamelijk' in zover daarbij (neuro)fysiologische
processen in het spel zijn, die men met 'medicij-
nen' kan beïnvloeden. Maar dat is niet wat men-
sen bedoelen als ze vragen wat hun -lichamelijk
voelbare - emotionele ervaringen kunnen beteke-
nen voor hun ziekte of gezondheid.
Juist bij emoties loopt het spaak met het gang-

bare onderscheid tussen lichamelijk en psy-
chisch, alle vernuftige en ingewikkelde construc-
ties ten spijt. Meer dan iets anders dwingen emo-
ties nu eens eindelijk met dit dualisme af te reke-
nen. Naarmate de wetenschap zich hierop blind
staart, belemmert het haar nieuwe dingen te zien.
En nogmaals: ook de alternatieve auteurs zijn op
dit punt niet alternatief. Zij keren alleen de gang-
bare prioriteit om, door de invloed van de geest op
het lichaam centraal te stellen.

Emoties en betekenis
Als de vraag naar de betekenis van lichamelijke
verschijnselen zich ergens opdringt dan is het wel
bij emoties, gevoelens en stemmingen. Waarom?
Emoties doen zich niet voor bij levenloze we-
zens; machines of apparaten bewegen wel maar
leven niet, en kennen dan ook geen emoties. Een
eerste gegeven is dat levende wezens strikt zijn
aangewezen op hun omgeving. Zo redt een mens
het zonder eten een aantal weken, zonder drinken
een aantal dagen, zonder lucht slechts een aantal
minuten. Voor dieren en mensen komt daar bij dat
zij niet zoals planten aan één vaste plaats gebon-
den zijn, en in telkens wisselende situaties moe-
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ten zoeken naar een adequate afstemming op de
fysieke en sociale omgeving. Daar is letterlijk een
levensbelang mee gemoeid. Staat dat vitale be-
lang direct of indirect op het spel dan dienen zich
emoties aan.3
Emoties hebben betrekking op de 'kwaliteit'

van de afstemming met de omgeving. Zij doen
zich voor in situaties waarin het al of niet slagen
van die afstemming in het geding is. Dit geldt niet
enkel de 'primaire levensbehoeften'. De biologi-
sche stand van zaken biedt een blauwdruk van de
basis structuur van emoties die ook ruimer toepas-
baar is. Zo kan men in het algemeen zeggen dat
emoties en gevoelens aangeven hoe iemand in be-
paalde situaties en gebeurtenissen betrokken is,
en daarmee: wat deze situaties en gebeurtenissen
voor hem of haar betekenen.
Kortom, emoties worden onbegrijpelijk als

men ze niet ziet in hun eigenlijke context: de in-
teractie van het organisme met de omgeving. En
hun betekenis valt alleen van daaruit te verstaan.
Een lichaamsopvatting die emoties niet 'in hun
eigen omgeving' plaatst zal dan ook op voorhand
geen weg weten met de vraag naar de betekenis
van lichamelijke verschijnselen (zoals ziektes).
Dat is het geval met de geneeskunde.

De moderne opvatting
'Een apparaat kent geen emoties.' Het medische
paradigma van het lichaam als apparaat, machine
of mechaniek wordt meestal toegeschreven aan
Descartes, maar was niet zijn vondst. Het lag in de
lijn van de doorbraak van de moderne weten-
schap, allereerst de mechanica, die Descartes van
harte onderschreef. Zo zag tijdgenoot William
Harvey, 'de vader van de moderne geneeskunde' ,
zijn ontdekking van' de omloop van het bloed' als
het bewijs dat het lichaam als microcosmos even
mechanisch functioneerde als Galileï kort tevo-
ren had vastgesteld voor die andere 'omloop' in
de macrokosmos.
Was de mens ook in zijn totaliteit een machi-

ne? Deze stelling, die Lamettrie een eeuw later
(1748) in zijn boekL' homme machine zou verde-
digen, ging Descartes te ver. Het menselijk zelf-
bewustzijn (Cogito) was gevrijwaard van mecha-
nische processen, en was van een andere orde dan
het lichaamsapparaat. En zo werd, om de mense-
lijke geest te redden, het dualisme geïntrodu-
ceerd. Inzet daarvan was (en is) dus dat het



lichaam, indien opgevat als een mechanisch ap-
paraat, niet te verenigen valt met het menselijk
zelfbewustzijn. Sindsdien hebben tot op heden
tallozen vergeefs getracht slimmer te zijn dan
Descartes. Men weigert te erkennen dat, in die
termen gesteld, het dualisme even onontkoom-
baar als onoplosbaar is.

Emoties sinds Descartes
Een vrouw, de 27-jarige prinses Elisabeth van de
Palts, legde de vinger op de meest kwetsbare en
'gevoelige' plek in Descartes' filosofie: waar
hoorden emoties thuis? Zoals Descartes in een
brief erkende, vielen ze niet onder de wetenschap
(van het lichaam) noch onder de filosofie (van de
geest) en waren ze eigenlijk slechts een onder-
werp voor' de dagelijkse conversatie' .Wat buiten
beeld bleef was dat emoties met de omgeving van
doen hebben. Dat verwijst naar die andere schei-
ding van Descartes, die minstens zo belangrijk
was als de scheiding tussen lichaam en geest en
daar nog aan vooraf gaat: de scheiding tussen in-
dividu en omgeving. Emoties waren voor hem
dan ook in elk geval verschijnselen binnen het in-
dividu zelf. Meer in het bijzonder: zij vormden
juist een verbindingspunt tussen lichaam en
geest. Centraal stond niet dat bij emoties het li-
chaam werd 'aangedaan' door iets uit de buiten-
wereld, maar dat de geest werd' aangedaan' door
impulsen van het lichaam. Honger, pijn of sek-
suele gevoelens waren primair lichamelijke 'aan-
doeningen' (affecties) van de geest.

Daarmee verschoof ook de betekenis van wat
hier steeds globaal is aangeduid als 'emoties en
gevoelens'. Bij Descartes lag het zwaartepunt
niet op emotie als 'behoefte', dat wil zeggen: be-
hoefte aan iets lIit de omgeving, maar op emotie
als 'interne aandoening', als signaal van het li-
chaam aan de geest. Honger verwijst dan niet zo-
zeer naar eten als wel naar een gevoel in mijn
buik; pijn verwijst niet naar de pijnlijke klap maar
naar de zere plek. Bij emoties voel ik het
(dys)functioneren van het lichaamsapparaat, niet
het contact met de omgeving. En omdat apparaten
niet voelen, kan de voelende instantie ook niet het
lichaam maar alleen de geest zijn. Nog bij Wil-
liam James luidt de definitie: 'Emotie is: het
[mentale] voelen van lichamelijke veranderingen
[= processen].'

Ten slotte op zoek naar het hersenorgaan waar-

in emoties waren gelokaliseerd, kwam Descartes
terecht bij de epifyse (steevast aangeduid met de
oudbakken term 'pijnappelklier'). Ook hierin
verschilt hij niet wezenlijk van de latere opvattin-
gen die emoties eerst in de vlakbij gelegen hypo-
fyse lokaliseerden, en ten slotte opschoven naar
het limbisch systeem. Dat Descartes de verbin-
ding tussen lichaam en geest in de hersenen loka-
liseerde geldt inmiddels als een vanzelfsprekende
evidentie.

Werd vanaf Descartes tot William James nog
aangenomen dat emotie kon ontstaan als een (re-
flexmatige) reactie op een prikkel uit de omge-
ving, in het befaamde onderzoek van Schachter &
Singer werd ook die verbinding met de omgeving
doorgesneden, en hun conclusie luidde dan ook
dat de lichamelijke verschijnselen van emoties
geen betekenis hebben. Zij trokken de laatste con-
sequentie uit het moderne paradigma.

Uit het voorafgaande mag blijken dat het mo-
derne (medische) paradigma van het lichaam a
priori geen ruimte biedt om te kunnen spreken
over de betekenis van lichamelijke verschijnselen
(tenzij in een technische zin zoals 'een defect in
het mechaniek').

Op de betekenis van ziektes ga ik hier niet ver-
der in. Verderop komt nog ter sprake in hoeverre
iemands houdingen, gedragingen en levenswijze
(en de daarmee gepaarde emoties en gevoelens)
invloed kunnen hebben op het ontstaan of herstel
van ziektes. In zoverre het ontstaan van een ziekte
uitsluitend valt toe te schrijven aan een 'technisch
mankement' heeft zij (als zodanig) geen persoon-
lijke maar alleen een technische betekenis. 5 Waar
de grens ligt is vooralsnog onduidelijk. Kern is
dat die grens er is. Dat wil zeggen dat lang niet
alle ziektes een (persoonlijke) betekenis hebben.6

Intermezzo: gezondheidscultus
Spaink heeft gewezen op de gezondheidscultus
die vaak met alternatieve geneeskunde samen-
gaat. Daarmee treedt deze slechts in het voetspoor
van de reguliere geneeskunde. Wordt in het mo-
derne denken het lichaam opgevat als een mecha-
niek of apparaat dan wordt vanzelf een punt van
zorg of dat apparaat wel goed functioneert. 'Is er
niets defect? Mankeer ik niets?' Verhalen over
gezondheid en ziekte zijn verhalen over 'Ik en
mijn lichaamsapparaat' . In de Cultus der Ge-
zondheid is het volledig gezonde lichaam de hei-
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Iige koe. In het spreken over het lichaam wordt
het lichaamsapparaat dan vanzelf het centrale,
zoniet enige thema. Grote bondgenoot is de ge-
neeskunde, als hoogste en zelfs enige officieel er-
kende maatschappelijke instantie betreffende
'het weten over het lichaam'.

Zijn er talloze mogelijkheden te bedenken om
ànders over het lichaam te spreken, één thema
springt eruit: levenslust. Zieken en, meer nog, ge-
handicapten kunnen een levenslust vertonen waar
gezonden zich bij wijlen voor schamen; want 'ik
mankeer niets, zij wel'. Hoewel rechtstreeks ge-
confronteerd met het gebrekkige functioneren
van hun lichamelijk apparaat, staren ze zich daar
niet blind op en laten ze er zich niet door weerhou-
den. Levenslust vergt kennelijk geen blakende
gezondheid.

Freud heeft aan het thema levenslust al een
centrale plaats toegekend, onder de naam' levens-
drift' (of Eros). Bij hem verschoof het zwaarte-
punt van het lichaamsapparaat naar een bij uitstek
emotioneel lichaam. En zijn nadruk op de (orale,
anale en genitale) lichaamsopeningen markeert
dat dit lichaam bij uitstek openstaat voor de om-
geving.?

Is men hypochondrisch gefixeerd op het ge-
zonde functioneren van zijn lichaamsapparaat,
dan verdwijnt de vraag waartoe die gezondheid
dan wel dient uit het zicht. Gezondheid wordt een
doel op zichzelf, en de daarmee gepaarde 'zuini-
ge' en strenge ascetische levenswijze verdringt
een levenslust die ook risico's niet schuwt. Maar
dat staat op gespannen voet met een moderne,
(kies)keurig geordende leefwijze waarin gezond-
heid vóór levensplezier gaat.

Opmerkelijk is ten slotte dat van levenslust een
aantoonbaar gunstige invloed op ziekte en ge-
zondheid kan uitgaan. En zo kan zich de parado-
xale situatie voordoen, dat wie levenslust laat
voorgaan op gezondheid, zijn gezondheid bevor-
dert, terwijl wie voortdurend zorgelijk met zijn
gezondheid in de weer is, er ipso facto afbreuk
aan doet. De gezondheidscultus werkt dan contra-
produktief. Een alternatieve geneeskunde die de
gezondheidscultus bevordert is uiterst 'modem'
maar daarom juist niet alternatief.

Samenvattend: in het moderne denken is de
grondstructuurvan Descartes ' mensopvatting on-
veranderd gebleven. Zij ziet het lichaam als in-
tern mechaniek, dat onverenigbaar is met het be-
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wustzijn en is afgezonderd van de omgeving. Een
alternatief behelst: een lichaam waarvan de func-
tie bestaat in de interactie met de omgeving, en
dat wel van de geest onderscheiden is maar daar-
mee moeiteloos kan samengaan.

De 'alternatieve' opvatting
De moderne geneeskunde heeft bewezen dat het
veel vermaledijde cartesiaanse paradigma van het
lichaam als mechaniek of machine uiterst effec-
tief en vruchtbaar is. De metafoor van het zieke
lichaam als een kapotte auto blijkt op te gaan. Kri-
tiek op dit paradigma kan dan ook niet inhouden
dat het onjuist is, wel dat het te beperkt en eenzij-
dig is. Vanouds heeft men die eenzijdigheid gewe-
ten aan de cartesiaanse scheiding tussen lichaam
en geest: dit lichaam is geen menselijk lichaam
omdat het bij uitstek menselijke prerogatief, de
geest of psyche, eraan ontbreekt. Anders gezegd
blijft bij dit lichaam buiten beeld dat er ook
iemand in zit: het bewuste Ik, dat desnoods door
narcose eenvoudig wordt uitgeschakeld.

Het eerste fundamentele alternatief dat de
fenomenoloog Husserl omstreeks 1900 presen-
teerde stelde dan ook juist dat Ik centraal. Het
lichaam is een menselijk lichaam in zover ik het
mijn lichaam kan noemen (door hem het 'Ik-
lichaam' genoemd). De internist Viktor von
Weizsäcker (vriend en geestverwant van Buyten-
dijk) trok deze gedachte door tot in de geneeskun-
de. Werd het menselijk lichaam opgevat als
louter object (de ziekte), dan was het zaak het
menselijk 'subject' (de zieke) weer in de genees-
kunde in te voeren. Al in 1947 trok hij daaruit de
conclusie dat mensen zelf voor hun ziekte verant-
woordelijk zijn: alternatieve geneeskunde avant
la lettre!

De onhoudbare consequenties van deze opvat-
ting zijn door Spaink uitvoerig en overtuigend
toegelicht. Maar waar ligt de fout? In zijn meest
extreme (en duidelijkste) vorm houdt deze opvat-
ting in dat het Ik in staat zou zijn lichaamsproces-
sen tot op celniveau te bemvloeden. Daarmee
wordt een kern van het medische paradigma ge-
negeerd, die inhoudt dat de fysiologische proces-
sen van het lichaamsmechaniek relatief auto-
noom functioneren, en het Ik die dus niet recht-
streeks kan bemvloeden. Maar daarmee is de
kous niet af. Want al kan ik niet rechtstreeks mijn
lichaamscellen bemvloeden, evident is dat, als ik



opsta of iets opraap, mijn lichaam zich wel dege-
lijk gedraagt overeenkomstig mijn intenties. Dat
is waarop ook Husserl al doelde met zijn Ik-
lichaam. Waar ligt de grens van die beïnv loeding?
Waar gaan alternatieve auteurs over de schreef?

De kracht van 'positief denken'
Wie ziek is en (evenals de arts) het lichaam alleen
kan zien als een fysiologisch mechaniek waarin
een defect is opgetreden, is weerloos overgele-
verd aan processen waarop hij geen invloed kan
uitoefenen. Daar word je niet vrolijk van. Maar
dan verschijnt een alternatief geneeskundige die
erop wijst dat de kracht van 'positief denken' ge-
nezing kan brengen. Wat wordt daarmee be-
doeld?
Stel dat iemand een hartinfarct krijgt omdat hij

zich chronisch heeft geforceerd en zijn moeheid
genegeerd met het idee dat hij het allemaal best
aankon. Heeft hij niet tè positief gedacht, ten kos-
te van zijn lichaam?! Wat alternatieve auteurs ei-
genlijk beogen is echter iets anders. Wie niet bij
de pakken neerzit maar gemotiveerd en energiek
'ertegenaan gaat' zal ook zijn lichamelijke kracht
mobiliseren, oftewel zijn mentale houding
gepaard laten gaan met een positieve (energieke)
lichaamshouding.
Dit is zo vanzelfsprekend dat het over het

hoofd wordt gezien. Voor de theoretische analyse
is het echter om twee redenen van cruciaal be-
lang. Hier verschijnt niet alleen een andere opvat-
ting van het lichaam, maar ook een andere ver-
houding tussen lichaam en geest. Op beide punten
ga ik in het vervolg in omdat zij de sleutel bieden
tot een alternatief voor de traditionele cartesiaan-
se opvatting.

Fysiologisch en biologisch lichaam
Wie spreekt over iemands lichaamshouding heeft
het niet over de fysiologische processen die zich
daarbij voordoen, maar over een der biologische
lichaamsfuncties zoals ademen, eten, lopen, vrij-
en ofkwaad worden, die betrekking hebben op de
directe interactie van het organisme (als geheel)
met de omgeving.8 Dit 'biologische' lichaam is
eenvoudig het lichaam waarmee ieder dagelijks
in de weer is; het is de 'gebruikersvriendelijke'
kant van het lichaam.
Het dubbelzinnige gebruik van de term 'licha-

melijk' is verantwoordelijk voor een massale en

heilloze begripsverwarring, zowel in de alterna-
tieve sector als daarbuiten. Zo wordt ook in het
onderzoek naar 'type A' -gedrag ('workaholics')
in verband met stress geruisloos overgegaan van
fysiologische naar gedragstermen, en omge-
keerd.

Dit onderscheid is nader gespecificeerd in de
systeemtheorie (voortgekomen uit de biologie)
die wijst op de verschillende hiërarchisch gerang-
schikte en relatief autonoom functionerende
niveaus van cellen, weefsels, organen, orgaan-
systemen en organismen. Zo kan ook de mogelij-
ke invloed van hogere op lagere niveaus nader
gedifferentieerd worden.9
Omdat ziektes in eigenlijke zin bestaan in

stoornissen in fysiologische processen, is de vraag
in welke mate lichaamshoudingen en gedragingen
van invloed kunnen zijn op processen die zich af-
spelen op die lagere fysiologische niveaus. Een
simpel voorbeeld, bekend aan ieder die ooit in het
gips heeft gezeten, is dat ongebruikte spieren atro-
fiëren ('verschrompelen'). Omgekeerd kan oefe-
ning die atrofie weer ongedaan maken. Maar zo
simpel ligt het meestal niet. De invloed van de ho-
gere op de lagere niveaus is duidelijk aan grenzen
gebonden, ook al is vooralsnog niet duidelijk waar
die grenzen precies liggen. Alleen zorgvuldig on-
derzoek kan daarover uitsluitsel geven. Wie die
grenzen simpelweg ontkent kan zich ook van dat
onderzoek ontslagen achten.
De systeemtheorie behelst een nieuw paradig-

ma dat wezenlijk verschilt van het cartesiaans-
medische paradigma dat het lichaam alleen be-
kijkt als intern fysiologisch mechaniek. Alterna-
tieve auteurs staren zich zozeer blind op de macht
van de geest, dat zij over het hoofd zien dat het
primaire probleem is gelegen in de opvatting van
het lichaam. Daardoor blijven zij ook zelf in het
traditionele medische paradigma steken, maar
negeren dan simpelweg de consequentie dat het
lichaamsmechaniek relatief autonoom functio-
neert. Zo propageren zij een macht over het
lichaam die letterlijk geen grenzen kent.

Parallel tussen lichaam en geest
'Positief denken' bleek bij nader toezien in te
houden dat een mentale houding samengaat met
een overeenkomstige lichamelijke houding.
Want een gemotiveerde, geladen houding impli-
ceert beide. 10
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De parallel tussen mentale en lichamelijke
houding is een fenomeen dat niet past binnen het
gangbare dualistische denkkader waarin de geest
als een vreemde eend in de lichamelijke bijt rond-
spookt ('the ghost in the machine').!! Maar even-
min past het in een holistische opvatting die elk
verschil tussen fysiek en mentaal eenvoudig ne-
geert. Die parallel veronderstelt immers een 'dua-
liteit', maar die hindert niet (hóeft althans niet te
hinderen). Bij 'dualisme' daarentegen gaat het
om twee onverenigbare grootheden.
Wanneer de mentale structuur zich voegt naar

de lichamelijke structuur en omgekeerd, wijst dat
op een structurele, niet op een causale samen-
hang.!2 Er is sprake van twee relatief autonome
structuren die ernaar tenderen een overeenkom-
stige vorm aan te nemen. Die tendens doet zich bij
uitstek voor wanneer iemand emotioneel wordt
en 'met huid en haar' in iets betrokken is. Wie,
omgekeerd, emoties en gevoelens niet toelaat,
verhindert ipso facto dit 'psychosomatisch' sa-
mengaan.!3 In dezelfde lijn ligt bijvoorbeeld dat
lichamelijke activiteit iemand uit zijn depressie
kan halen. Omgekeerd leidt de fysieke onmacht
van een zieke of bejaarde gemakkelijk tot een
houding van hulpeloosheid, die door mentale ac-
tiviteit te doorbreken valt.
Ook het befaamde placebo-effect past in dit ka-

der. Is het beslissende punt dat men in het effect
van het medicijn' gelooft', dan wil dit zeggen dat
de mentale houding ('vol verwachting') emotio-
neel geladen is, en dus gepaard gaat met een po-
sitieve lichamelijke instelling, die kennelijk ook
fysiologisch doorwerkt. Dit is direct vergelijk-
baar met lichamelijke reacties die kunnen optre-
den als iemand zich in fantasie of droom een prik-
kelende of anderszins emotioneel geladen scène
voorstelt. Het lichaam gedraagt zich dan overeen-
komstig hetgeen iemand zich in zijn hoofd haalt.
Als juist bij emoties lichaam en geest samen-

gaan, wordt ipso facto ook de centrale plaats van
het Ik gerelativeerd. Men hoeft geen freudiaan te
wezen om te erkennen dat de macht van het Ik
over emoties en gevoelens te wensen overlaat.
Zijn emoties geen emoties als ze niet spontaan
zijn, dan zijn ze per definitie ook niet onderwor-
pen aan een willend ik. Maar, omgekeerd, hoef ik
mij evenmin door bepaalde emoties te laten be-
heersen. Misschien komt de keus veeleer neer op
de vraag door wèlke emoties of gevoelens ik mij
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laat leiden. En zijn dat positieve emoties dan ple-
gen we ook niet meer zo moeilijk te doen over dat
Ik.
Samengevat komt 'een beter alternatief' mijns

inziens op het volgende neer.
- De geest werkt niet oorzakelijk in op het

lichaam, maar beide vertonen met name bij
emoties de tendens samen te gaan en parallel te
lopen. Zo kan verandering in de mentale houding
eventueel invloed hebben op fysiologische
lichaamsprocessen omdat zij gepaard gaat met
een andere lichaamshouding.
- Omdat emoties ook lichamelijk zijn kunnen

zij invloed hebben op ziekte en gezondheid. Maar
daaraan is een grens gesteld door de relatieve au-
tonomie van de processen van het fysiologisch
mechaniek.

Grenzen aan zin
Komen we terug op de vraag naar de betekenis
van ziektes en andere lichamelijke verschijnse-
len. Stellen de meest extreme alternatieve auteurs
geen grens aan de mogelijkheid om lichamelijke
processen zelf te beïnvloeden, algemener ver-
breid is de tendens om aan alle ziekten een zin toe
te kennen en toeval uit te sluiten. Als 'alles is
doortrokken van zin' bestaat er geen toeval. Dis-
cussie over het al of niet bestaan van toeval lijkt
mij echter onvruchtbaar omdat het, beiderzijds,
om onbewijsbare apriori's gaat.
Via een heel andere, veel concretere weg dient

de grens van zin zich aan: via 'negatieve emo-
ties'. Voeren alternatieve auteurs één groot plei-
dooi voor een positieve levens instelling oftewel
voor positieve emoties en gevoelens!4, dan kan
alleen een cynische kniesoor daar bezwaar tegen
hebben. Iets anders is dat 'negatieve gevoelens'
daarmee vaak ongenuanceerd worden afgewe-
zen.
Is pijn slecht? Is woede of angst altijd verwer-

pelijk? Is verdriet en teleurstelling fout? Niet
deze gevoelens zijn negatief. Het zijn reacties op
'negatieve' (pijnlijke, gevaarlijke of onbevredi-
gende) situaties. Preciezer gezegd confronteren
ze iemand met grenzen; zoals de grens van wat
niet mogelijk blijkt, of de grens die bepaalt dat ik
in persoonlijke of andere relaties onverbiddelijk
ook van anderen afhankelijk ben. Die grenzen
zijn moeilijk te accepteren want wáárom zouden
ze er zijn? Ze hebben altijd iets willekeurigs en



stellen daarmee een grens aan de 'zin'. Negatieve
emoties bieden geen zin, maar hebben wel bete-
kenis. Dat onderscheid is bij alternatieve auteurs
dan ook niet te vinden.

Alternatieve auteurs beogen met 'negatieve
emoties' meestal iets anders: namelijk de
(zelf)destructieve emoties zoals haat, wrok, ran-
cune, cynisme, minderwaardigheidsgevoel of de-
pressiviteit. Deze zijn als het ware 'negatief in het
kwadraat'. Het probleem ervan is dat mensen zó
door hun negatieve ervaringen worden beheerst
dat er voor positieve emoties geen enkele ruimte
meer is. Maar dat los je niet op door het alleen-
recht van positieve emoties te verkondigen. Want
dan negeer je de betekenis van de onderliggende
oorspronkelijke negatieve ervaringen en het goed
recht van de daarbij behorende primaire negatie-
ve gevoelens van pijn, woede, angst, verdriet of
teleurstelling. Maar als de boodschap luidt dat al-
les zin heeft, is er ook voor dit soort negatieve ge-
voelens geen ruimte, en behoor je chronisch blij
te zijn.

Ten slotte
'Ik ben niet ziek, het is mijn lichaam.' Aldus de
markante slotzin van Spainks boek. 'Ik die spreek
en dit boek schrijf': met dat Ik is niets aan de
hand. Anders gezegd: mijn geest is geheel intact
en helder, niet aangetast (ziek) of gestoord (onge-
zond), en biedt dus geen verklaring voor mijn
ziekte. Hierover geen twijfel.

Ook hoogbejaarden en stervenden kunnen tot
het laatste toe helder en sterk van geest blijven,
zoals een recente rouwadvertentie getuigde: 'Het
lichaam van Peter heeft de ongelijke strijd verlo-
ren, maar zijn geest is tot de laatste seconde sterk
gebleven.' En wat te denken van een fenomeen
als Stephan Hawking: de briljante en actieve fysi-
cus, totaal verlamd in zijn rolstoel? Zijn het niet
de levende bewijzen dat in een afgetakeld of ge-
brekkig lichaam een volledig gezonde geest kan
huizen?

Het ligt voor de hand dat juist wie zo helder is,
een dodelijke ziekte ervaart alsof het lichaam zich
niet alleen van zijn Ik (of bewustzijn) afzondert,
maar zelfs een vijand wordt die je regelrecht be-
laagt en in de rug aanvalt: mijn lichaam doodt mij.
Is een scherper tegenstelling tussen lichaam en
geest denkbaar?

Toch blijf ik met een vraag zitten. Wie zegt: 'Ik

ben niet ziek, het is mijn lichaam' , laat die daarop
ÓOK volgen: 'Ik ga niet dood, het is mijn lichaam'?

Noten
I. Namelijk Thorwald Dethlevsen en Rüdiger Dahl-

ke, Louise Hay, Joseph Murphy, Norman Shealy en Ca-
roline Myss, Bernie Siegel en Ted Troost. Ik zal niet
specifiek naar afzonderlijke auteurs verwijzen (zie hier-
voor Spaink) omdat het mij alleen gaat om enkele alge-
mene onderliggende ideeën, ook al worden die niet door
alle auteurs in dezelfde mate onderschreven (zoals ook
Spaink duidelijk aangeeft).

2. Dit soort terminologie is bovendien een vorm van
eenzijdige stemmingmakerij. Wie wel over orenmaffia
maar niet over medische maffia spreekt, is eenzijdig en
bevooroordeeld. Maar dergelijke typeringen zijn on-
danks hun kern van waarheid niet bevorderlijk voor een
vruchtbare discussie.

3. Ook bij Frijda (1988) zijn emoties 'belangenbe-
hartigers'. De grond van dat belang blijft echter in het
vage. Volgens hem doet een situatie 'een appel' op ie-
mand, maar onduidelijk blijft waarom. Bovendien kan
het initiatief ook van het subject zelf uitgaan.

4. Keerzijde van deze verbinding is bij Descartes de
invloed van de geest op het lichaam. De geest kan het li-
chaam beheersen door het te onderwerpen aan de macht
van de rede (ratio). Ook al lijken emoties aldus elegant
te passen in Descartes ' opvatting, het is in tegenspraak
met diens uitgangspunt dat een onstoffelijke geest en
een fysiek lichaam fundamenteel verschillen, en elkaar
dus niet kunnen beïnvloeden. Dat is het probleem waar-
op ook recente auteurs nog steeds stoten.

5. Uiteraard heeft ook ziekte als 'technisch manke-
ment' voor de betrokkene betekenis! Dit betreft echter
niet het ontstaan maar de consequenties van de ziekte.

6. Aan de maatschappelijke betekenis van ziektes ga
ik hier voorbij. Mutatis mutandis geldt hiervoor hetzelf-
de als voor de persoonlijke betekenis.

7. De psychoanalyse bevat ook op andere punten we-
zenlijke bijdragen tot een alternatief. Bespreking daar-
van gaat het bestek van dit artikel te buiten.

8. Zie hiervoor uitvoeriger Van Buchem, 'Somatiek
als kernprobleem'.

9. Wanneer Spaink lovend verwijst naar het onder-
zoek van De Vries aan het Helen Dowling Instituut ziet
ze over het hoofd dat dit niet is gebaseerd op een tradi-
tioneel medische maar op een systeemtheoretische li-
chaamsopvatting (zie De Vries, 1985).

10. Kortheidshalve ga ik hier voorbij aan de ver-
schuiving in de opvatting van 'het psychische' die hier
is voorondersteld. Een exemplarisch voorbeeld hiervan
is Gibsons ecologische analyse van het zien als een
functie die rechtstreeks op de fysieke omgeving betrok-
ken is, als alternatief voor de traditionele opvatting van
'zien van plaatjes in je hoofd'.

11. Evenmin past hierin het gebruik van symbolische
lichaamstaal (de parallel tussen letterlijke en figuurlijke
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betekenissen), waar Spaink dan ook geen weg mee
weet. Zie hierover Van Buchem, 'Psychosomatiek'.

12. Mij is niet duidelijk waarin de veelal te hulp ge-
roepen notie 'circulaire causaliteit' verschilt van 'een
vicieuze cirkel' .

13. Een mogelijk gevolg is het ontstaan van psycho-
somatische stoornissen, zoals de samenhang met ge-
voelsarmoede (alexithymie) aantoont. Het probleem
van deze stoornissen is niet dat men 'somatiseert' maar
dat het somatische is afgezonderd van het psychische.

14. Voor de geneeskunde heeft dit de belangrijke
consequentie dat men veel nadrukkelijker aansluit bij de
zelfgenezende kracht van het lichaam zelf en minder
vertrouwt op therapeutisch ingrijpen van buitenaf. Het
werk van De Vries aan het Helen Dowling Instituut is
daarvoor exemplarisch. Overigens neemt ook in de re-

guliere geneeskunde de aandacht hiervoor toe.
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Gezondheidszorg in perspectief
Trends in het werkveld van de humanistisch geestelijk verzorger

Herman van der Kloot Meijburg

Inleiding
Op het eerste gezicht lijkt het erop alsof de ge-
zondheidszorg in een nieuwe ontwikkelingsfase
is terechtgekomen. De plannen van de commis-
sie-Dekker en die van staatssecretaris Simons
zullen velen associëren met programma's om
onze gezondheidszorg verregaand te reorganise-
ren. Maar ook berichten over bezuinigingen in de
sector, over de inkomens van specialisten, over
fusie en nieuwbouw, over doorbraken op me-
disch-technisch gebied doen het beeld rijzen dat
er tegenwoordig van alles met onze gezondheids-
zorg aan de hand is. Bijkomend probleem is dat al
deze ontwikkelingen door elkaar heen spelen en
op allerlei manieren ook met elkaar te maken heb-
ben. Vragen omtrent de ene ontwikkeling roepen
vragen op omtrent andere ontwikkelingen.
Toch is het allemaal minder enerverend dan het

op het eerste gezicht lijkt. De gezondheidszorg is
voortdurend bezig zich aan te passen aan gewij-
zigde opvattingen en omstandigheden. Een ge-
zondheidszorg die niet in ontwikkeling is, levert
al gauw verstarde vormen van hulpverlening op
waar niemand baat bij heeft. De oude Griekse
wijsheid dat alles stroomt is ook op onze heden-
daagse gezondheidszorg van toepassing. Voort-
durend moeten hulpverleners en hulpvragers in-
spelen op gewijzigde omstandigheden, nieuwe
inzichten, mogelijkheden en beperkingen. Dit
vraagt van alle betrokkenen een groot aanpas-
singsvermogen. Ook het werkveld van de huma-
nistisch geestelijk werker, inzoverre deze is inge-
bed in het grote geheel van de intramurale zorg-
verlening, is met de andere vormen van zorg op-
genomen in dit veranderingsproces dat begin
noch einde kent.
Binnen het grote geheel van de ontwikkelingen

in de gezondheidszorg zijn trends aan te wijzen
die, volgens mij, van bijzondere invloed zullen
blijken op de geestelijke verzorging in instellin-
gen voor gezondheidszorg. In deze bijdrage be-
perk ik mijzelf tot een overzicht van de voor-

naamste trends in het werkveld van de geestelijke
verzorging, hier en daar aangevuld met een kort
commentaar.

Ondememingsgericht denken
De afgelopen jaren zijn wij steeds bedrijfsmati-
ger over onze intramurale zorgverlening gaan
denken. Dit ondernemingsgerichte denken brengt
een verzakelijking van de dienstverlening met
zich mee hetgeen zich onder meer uit in een be-
paald woordgebruik. De dienstverlening wordt
beschreven in termen van produkten. Het geheel
van de zorg is gericht op input, throughput en out-
put en dat moet zo efficiënt en doelmatig moge-
lijk gebeuren. In de zorg gaat het tegenwoordig
om het resultaat. In dit verband is het 'zorg op
maat' -concept een gevleugeld begrip in de ge-
zondheidszorg. De dienstverlening in de gezond-
heidszorg wordt een kwestie van marketing,
implementatie en evaluatie. Instellingen voor-
gezondheidszorg denken graag over zichzelf als
over zorgondernemingen met een hotelfunctie.
Afspraken omtrent de geboden zorg tussen de
hulpverlenende instanties en de hulpvrager dra-
gen tegenwoordig een contractueel karakter. Men
zou de huidige kwaliteitswetgeving kunnen ver-
wijten dat zij een produkten-consumentengedrag
uitlokt bij hulpvragers en zorgaanbieders. Het
wekt de indruk alsof de zorgverlening een kwes-
tie van vergelijkend warenonderzoek wordt. De
gezondheidszorg is met recht een nieuwe be-
drijfstak in wording.2
Een van de consequenties van deze onderne-

mingsgerichte aanpak is dat medewerkers anders
over hun eigen vorm van dienstverlening gaan
denken. Tijdens hun beroepsuitoefening betonen
zij allang geen 'naastenliefde' meer, maar vervul-
len zij een functie in het bedrijf. Zij geven invul-
ling aan de behandel- of de zorgfunctie in het be-
drijf. Vanuit het vervullen van hun functie moe-
ten zij efficiënt en doelgericht (leren) werken. Zo
ook de geestelijk werker, hij/zij vult de functie
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'geestelijke verzorging' voor zijn bedrijf in. En
de invulling van die functie wordt door de directie
van de zorgonderneming beoordeeld op haar re-
sultaat en de bijdrage die zij levert aan het imago
van het bedrijf. Is het rendement onduidelijk dan
raakt de instelling in de problemen want het insti-
tuut wordt op de resultaten van de verleende zorg
afgerekend door de cliënt en zijn verzekeraar.

Hoewel ik mijn woordgebruik enigszins heb
aangepast om voor de lezer duidelijk te maken
wat ik bedoel en dus de kans loop het een en ander
wat te overdrijven, ben ik van mening dat de
geestelijk werker de impact van het moderne on-
dernemingsgerichte denken op de zorgverlening
niet moet onderschatten. Ik hoop dat de geestelij-
ke verzorging in staat en bereid is om de eigen
vorm van dienstverlening te zien en te beschrij-
ven in termen van produkt en van doelmatigheid.
En dat er een duidelijk antwoord kan worden ge-
geven op de vraag wat de inbreng van de geeste-
lijk werker de patiënt en de instelling oplevert.

Conceptuele verschuivingen
Bovenstaande trend verraadt mijns inziens ook
een ontwikkeling van meer inhoudelijke aard.
Het nieuwe ondernemingsgerichte denken in de
sector betekent inhoudelijk een verschuiving van
de oorspronkelijk contactuele naar een meer con-
tractuele relatie. Tegenwoordig ligt de nadruk in
de zorgverlening op behandeling en therapie. Het
valt me op hoe gemakkelijk behandeling en thera-
pie zich in een contractueel kader laten zetten en
regelen. Uiteindelijk is het resultaat van de be-
handeling en de therapie datgene wat voor de con-
sument telt. Men doet een beroep op de intramu-
rale gezondheidszorg omdat men hoopt dat 'er
nog wat aan gedaan kan worden'. Zeker in de al-
gemene ziekenhuizen en tegenwoordig ook in de
geestelijke gezondheidszorg staat er een toene-
mend aantal specialisten en andere deskundigen
klaar. Nog niet zo heel lang geleden waren de
voormalige Gods- en Gasthuizen in ons land
plekken waar men liefderijk verzorgd werd en de
arts als voornaamste opdracht had het lijden te
verzachten. Het proces van zorgverlening en met
name het contactuele element daarin kreeg toen
alle aandacht. Tegenwoordig is de arts prominent
aanwezig en zijn aanwezigheid lijkt ten koste te
gaan van de meer verzorgende, begeleidende en
andere ondersteunende beroepen. Deze accent-
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verschuiving in de zorgverlening heeft mede be-
werkstelligd dat de consument minder van de ver-
zorging en de begeleiding verwacht en meer van
behandeling en therapie.

Inhoudelijk is deze accentverschuiving niet
zonder betekenis voor onze visie op zorg. Vroe-
ger behoorde het tot de kernactiviteiten in de ge-
zondheidszorg, of wat er voor doorging, mensen
liefdevol te begeleiden en/of te ondersteunen en
zo goed en kwaad als het ging te verzorgen en te
verplegen; het moderne ziekenhuis levert tegen-
woordig een ander type produkt: top-klinische
zorg.3 Behandeling en therapie staan voorop, ge-
voed door de opvatting dat alvorens men zich in
het onvermijdelijke dient te schikken, nog heel
wat aan mensen te sleutelen valt.

Gelukkig doet deze hang naar behandeling en
therapie zich minder gelden in de zorg voor men-
sen met een verstandelijke handicap. Alhoewel
zich binnen deze sector momenteel ontwikkelin-
gen voordoen die een gewijzigde invalshoek ver-
raden en die, inhoudelijk gezien, wellicht ook
symptomatisch zijn voor de veranderingen in
onze visie op de zorgverlening. Tegenwoordig
ligt het accent in de gehandicaptenzorg op 'nor-
malisatie', dat wil zeggen op het wonen en wer-
ken, het 'gewoon' meedoen van de gehandicapte
in de samenleving. In de praktijk levert deze ma-
nier van kijken naar de zorg voor mensen met een
verstandelijke handicap echter ook een verzake-
lijking van het zorg aanbod op. Met als gevolg dat
de intermenselijke verhoudingen gemakkelijk
een onpersoonlijker karakter kunnen krijgen.

Het is ook de moeite waard om de ontwikkelin-
gen in de verpleeghuiszorg goed te volgen omdat
de arts binnen deze instituten een steeds promi-
nentere plaats gaat innemen en daarmee de be-
handeloptiek in de verpleeghuiszorg versterkt
wordt.

In de toekomst zal de geestelijk werker er re-
kening mee dienen te houden dat hij samen met
'the lady with the lamp' in de beleving van velen
van de troon gestoten is. Misschien een wat kras-
se uitspraak maar het medisch model, gericht op
diagnostiek en behandeling, heeft de gezond-
heidszorg voorlopig aardig in zijn greep. Het
moge duidelijk zijn dat ik de geestelijk werker in
dit krachtenveld graag zie als een representant
van de 'counter-vailing power' in zijn organisa-
tie. En ik denk dat deze positie niet zonder toe-



komstperspectief is, want er zijn aanwijzingen
dat, mede als gevolg van de inbreng van patiën-
tenorganisaties, de vraag om zorg niet alleen
vanuit de medische optiek kan worden beant-
woord, omdat de praktijk telkens weer uitwijst
dat integrale zorg niet zonder psycho-sociale be-
geleiding en ondersteuning kan.

Toename van het ernstig lijden
De huidige ontwikkelingen gaan in de richting
dat de beschikbare intramurale voorzieningen in
toenemende mate worden ingezet voor de zoge-
naamde 'zware gevallen'. Daar zitten twee kan-
ten aan. In de eerste plaats dat de patiënten, bewo-
ners en/of cliënten alleen voor ernstige en com-
plexe aandoeningen worden opgenomen. Het be-
treft mensen die ernstig ziek, gestoord of gehan-
dicapt zijn en in lichamelijk en/of geestelijk op-
zicht afhankelijk zijn van institutionele zorg. De
institutionele hulpverlening wordt in toenemen-
de mate een 'last resort', een rest-voorziening die,
als andere mogelijkheden geen uitkomst (meer)
bieden, ten langen leste wordt ingezet. Deze ont-
wikkeling is het resultaat van een gewijzigd be-
leid, waarbij men als uitgangspunt neemt dat
hulpverleners ernaar dienen te streven mensen
zolang mogelijk in hun eigen vertrouwde omge-
ving op de been te houden. Maar deze ontwikke-
ling betekent in de tweede plaats een toenemende
werkbelasting voor de hulpverleners in de intra-
murale gezondheidszorg. Als gevolg van het
groeiende aantal 'zware gevallen' nemen de pro-
blemen voor hen toe, overigens ook voor de
geestelijk werkers. Ook hier dient men met twee
factoren rekening te houden. Want naast de fysie-
ke, neemt ook de mentale belasting van de mede-
werkers toe.

Vragen met betrekking tot de kwaliteit van ie-
mands leven zullen indringender gesteld worden
en zullen hulpverleners en zeker ook de geestelijk
werkenden voor fundamentele vragen plaatsen
omtrent de legitimiteit van medisch-technische
interventies (aan zowel het begin als aan het eind
van het leven). Ook vragen omtrent de grenzen
aan de zorg en de kwaliteit van zorg die zij preten-
deert te geven, de zin en onzin van het lijden zoals
zich dat aan ons openbaart, worden op een indrin-
gende manier gesteld.

Het moge duidelijk zijn dat de geestelijk wer-
ker zich moet voorbereiden op een omgang met

deze groeiende categorie ernstig zieke mensen.
De geestelijke begeleiding en ondersteuning van
deze categorie patiënten en hun naaste familie zal
veel aan inhoud en creativiteit van hem vragen;
dit geldt ook voor de bijkomende morele dilem-
ma's. Hier ligt wat mij betreft een van de grootste
uitdagingen voor de toekomst. De geestelijk wer-
ker is juist op grond van zijn levensbeschouwelij-
ke deskundigheid toegerust om ten aanzien van
de inhoudelijke verlegenheden in relatie tot keu-
zen in de zorg en kwaliteit van leven op de werk-
vloer een gidsfunctie te vervullen.4 Daarnaast
dient hij er, als collega, ook op voorbereid te zijn
dat andere medewerkers en hulpverleners zich in
fysiek en mentaal opzicht voor een onmogelijke
taak gesteld zien, die nauwelijks te volbrengen
valt. In het verlengde van deze omstandigheid
zou het mij niet verbazen als er in toenemende
mate door medewerkers een beroep op hem ge-
daan zou worden.

Toename levensbeschouwelijke
pluriformiteit
Tot voor kort kon de geestelijke verzorging ervan
uitgaan dat de meeste mensen zich, in godsdien-
stig oflevensbeschouwelijk opzicht, bekenden tot
een paar hoofdstromingen uit de christelijk-hu-
manistische traditie. Dat beeld klopt niet langer
met de werkelijkheid. De geestelijk werker dient
tegenwoordig rekening te houden met andere
godsdienstige stromingen, zoals het hindoeïsme
en de islam, maar ook andere, al dan niet religieus
getinte levensbeschouwelijke overtuigingen die-
nen zich aan. Deze 'nieuwe' godsdienstige en le-
vensbeschouwelijke stromingen hebben vaak een
geheel eigen benaderingswijze, die niet zonder
meer herkenbaar is voor de traditionele geestelij-
ke verzorging.5 Bovendien zijn patiënten, als het
over hun geestelijke begeleiding gaat, steeds uit-
gesprokener in hun verlangens op dit terrein. Hier
is sprake van een individualisering van de levens-
beschouwelijke behoeften van patiënten/bewo-
ners. Men vraagt bij voorbeeld nadrukkelijk naar
een Molukse voorganger of naar een rabbijn die
een bepaalde richting of school vertegenwoordigt.

Is enerzijds sprake van een verbijzondering
van de godsdienstige behoeften als gevolg van
een toegenomen culturele diversiteit, anderzijds
wordt er door meer mensen een beroep gedaan op
de geestelijke verzorging als gevolg van een meer
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algemene behoefte om zingevingsvragen te be-
spreken, los van de traditionele godsdienstige of
kerkelijke verbanden. 'Onkerkelijk' betekent niet
langer dat men 'ongelovig' of 'niets' is, ook niet
dat deze behoefte aan geestelijke ondersteuning
per se vertaald moet worden in een bezoek van de
humanistisch geestelijk werker. Mensen hebben
vooral behoefte aan iemand die hen aanhoort, wat
wijze vragen stelt en ze tot rust brengt. Er lijkt in
dit opzicht eerder sprake van een lacune in de psy-
cho-sociale hulpverlening.
De destijds aanbevolen beleidslijn om, waar

enigszins mogelijk, te streven naar een, in gods-
dienstig en levensbeschouwelijk opzicht, pluri-
form samengestelde dienst geestelijke verzor-
ging, lijkt om bovenstaande redenen steeds moei-
lijker te verwezenlijken en is hoogstens voor de
zeer grote instellingen weggelegd, omdat deze de
meeste financiële armslag hebben. Om toch aan
de wensen van de patiënten en bewoners tege-
moet te komen zullen de meeste instellingen van
gezondheidszorg nieuw beleid gaan ontwikkelen.
Meer dan naar de realisering van het pluriforme
aanbod zullen de gedachten uitgaan naar model-
len die tegemoet komen aan de uiteenlopende
wensen en behoeften van patiënten en bewoners.
Het is mijn inschatting dat instellingen hun
geestelijk verzorgers zullen vragen ervoor te zor-
gen dat mensen dIe geestelijke begeleiding krij-
gen waar zij om vragen. Zeker in de kleinere in-
stellingen voor gezondheidszorg zal de geestelijk
werker daar zelf voor moeten zorgen of hij krijgt
een 'makelaars' -functie en wordt verder ten alge-
mene en als vangnet ingezet.

Groei tussenvoorzieningen
Ik voorzie een gestage groei in de omvang en va-
riëteit van tussenvoorzieningen. De intramurale
voorzieningen mogen dan een laatste toevluchts-
oord worden, veel mensen zullen om uiteenlo-
pende redenen van enigerlei vorm van professio-
nele, semi-murale hulpverlening en/of ondersteu-
ning afhankelijk zijn. Nu reeds is sprake van een
uitgebreid stelsel van tussenvoorzieningen, zoals
allerlei kleinschalige woonvormen voor ver-
standelijk gehandicapten, woonzorgcombinaties
voor ouderen, beschermd wonen projecten in de
geestelijke gezondheidszorg, maar ik denk ook
aan dagopvang vanuit het verpleeghuis, alsmede
aan de poliklinische behandeling en andere vor-
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men van hulpverlening vanuit het ziekenhuis.
Kenmerkend voor deze semi- of extramurale

voorzieningen is dat betrokkenen voor hun onder-
steuning op twee circuits zijn aangewezen. Ener-
zijds vallen zij voor hun professionele ondersteu-
ning en begeleiding onder het gereglementeerd
regime van professionele aandacht, medicatie en
dossiervorming, anderzijds gaat men er vanuit
dat betrokkenen gebruik maken van de beschik-
bare voorzieningen in hun woonwijk. Deze twee
regimes kunnen op gespannen voet met elkaar
staan. Er is niet voorzien in categorale ambulante
geestelijke verzorging. De vraag rijst op wie be-
trokkenen dan zijn aangewezen? Zijn zij aange-
wezen op categorale zorg vanuit de moederinstel-
ling of op de zorg vanuit parochie, wijkgemeente
of andere godsdienstige of levensbeschouwelijke
netwerken? Voor beide modellen is wat te zeg-
gen, maar geen van beide werksoorten, enkele
experimenten daargelaten, is op de geestelijke
verzorging op het terrein van de tussenvoorzie-
ningen voorbereid, laat staan toegerust. Het is
voor iedereen duidelijk dat geen van beide werk-
soorten dit werkterrein er zomaar bij kan nemen.
Mengvormen op het terrein van deze tussen-

voorzieningen lijken mij in de toekomst denk-
baar. Zo zou bij voorbeeld de geestelijke begelei-
ding en ondersteuning van personen die tot de
dagopvang van een verpleeghuis zijn toegelaten,
verzorgd kunnen worden vanuit het verpleeghuis,
omdat deze personen daar te zijner tijd waar-
schijnlijk toch worden opgenomen. Bezoek aan
een gezinsvervangend huis zou een activiteit van-
uit de lokale gemeente of van het aanwezige le-
vensbeschouwelijk netwerk kunnen zijn. Het is
de hoogste tijd voor modelontwikkeling. Het uit-
wisselen van ervaringen en mogelijkheden vanuit
het basispastoraat enerzijds en de categorale in-
tramurale zorgverlening anderzijds dient, wat mij
betreft, snel op gang te komen.

Slotbeschouwing
Een opsomming van trends in de gezondheids-
zorg heeft alleen zin als zij helpen te anticiperen
op die toekomstige ontwikkelingen. Het moge uit
het voorafgaande duidelijk zijn dat ontwikkelin-
gen zich niet een voor een voltrekken. Het gaat
over verschillende ontwikkelingen die zich tege-
lijkertijd voordoen. Bovendien lopen ze door el-
kaar heen omdat zij op allerlei manieren, direct of



indirect, met elkaar van doen hebben. Ook is het
niet moeilijk om nog op een aantal trends te wij-
zen die in deze bijdrage niet genoemd zijn. Hoe
het ook zij de huidige ontwikkelingen in de ge-
zondheidszorg vragen veel van ons.

De hier geschetste ontwikkelingen hebben met
elkaar gemeen dat er veel inhoudelijk aan het ver-
schuiven is. De vraag is of wij ons dat realiseren.
Die inhoudelijke verschuivingen vragen van de
beleidsmakers in de gezondheidszorg om zich,
bij het maken van hun plannen, rekenschap te ge-
ven van de door hen gehanteerde normen en waar-
denstelsels. Bij het ontwikkelen van beleid blijkt
de visie op zorg die men heeft, bepalend voor de
uitkomsten. Misschien is de opvatting dat oudere
mensen zolang mogelijk in hun eigen vertrouwde
omgeving moeten kunnen blijven wonen wel een
ongelukkige. Maar als dat eenmaal geconstateerd
is, wat dan? De inhoudelijke aspecten van het
zorgbeleid verdienen dan ook met recht de aan-
dacht van filosofen en ethici.

In de praktijk van de dagelijkse zorgverlening
dienen de hulpverleners zich telkens opnieuw te
realiseren dat het contractuele in de zorgrelatie
niet zonder het contactuele kan, ongeacht de ont-
wikkelingen. Voor opleiders is hier ook een grote
taak weggelegd. Zij moeten namelijk de ontwik-
kelingen op hun waarde schatten. Vervolgens
worden zij geacht bepaalde aspecten daarvan te
vertalen in opleidingsprogramma's met behulp
waarvan werkers in de gezondheidszorg beter
toegerust zijn om, samen met anderen (beleids-

makers, hulpverleners etc.) sturing te geven aan
het proces waarlangs de besluitvorming over de
genoemde ontwikkelingen in het werkveld van de
gezondheidszorg tot stand gebracht kan worden.
Met deze activiteit van de opleiders is, in breder
perspectief, een groot belang gediend, namelijk
het belang van al diegenen die in de toekomst op
onze gezondheidszorgvoorzieningen zijn aange-
wezen. Patiënten, bewoners, cliënten, zij zien uit
naar een zorg met karakter, modem en toegewijd,
herkenbaar wat betreft eigen behoeften, doelma-
tig, inhoudsvol, respectvol en rechtvaardig.

Noten
I. Dit artikel is een bewerking van een inleiding met

als titel 'Gezondheidszorg tussen nu en morgen', ge-
houden op de studiedag van het Centrum voor Klinisch
Pastorale Vorming, Zon en Schild, Amersfoort, septem-
ber 1993.

2. Roo, A.A. de,De zorgsector als bedrijfstak in wor-
ding, Inaugurele rede KUB (Tilburg april 1993).

3. Nationale Ziekenhuisraad, Het ziekenhuis aan
bod, Beleidsnota Sectie Ziekenhuizen (Utrecht 1990).

4. Houten, DJ. van, 'Traditie en vernieuwing in het
humanistisch geestelijk werk'. Toespraak t.g.v. de ope-
ning van het academisch jaar 1993-94 (Utrecht 1993) p.
6.

5. Wie zich nader wenstte oriënteren wordt verwezen
naar de reader met het verslag van het congres 'Kleur
bekennen, een veranderde geestelijke verzorging in een
multi-culturele gezondheidszorg', gehouden in Theater
't Spant te Bussum, oktober 1993. De reader is begin
1994 te bestellen bij de afdeling Publicaties van de NZf,
Postbus 9696, 3506 GR Utrecht.
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Strijdvaardig humanisme
Paul Cliteur

Toespraak gehouden op het congres van het Humanistisch Verbond in
Utrecht op 20 november 1993. Wegens tijdgebrek kon deze rede tijdens
het congres niet geheel worden uitgesproken. Zij verschijnt hier dus
voor het eerst integraal.

Dames en heren,

Er zijn momenten waarop een organisatie, een be-
weging, een club zelfs, zich moet afvragen: waar
ging het ook weer over? Wat waren ook alweer de
idealen waarmee we hebben ingezet? Er is de
laatste tijd zoveel langsgetrokken, zowel binnen
de organisatie als ook binnen het geestelijke le-
ven in ruimere zin, dat voor velen niet meer dui-
delijk is waar het humanisme voor staat. Op een
dergelijk moment kan men doen wat de klassieke
humanisten deden in de renaissance-periode:
men grijpt over de verwarring heen terug op de
klassieke bronnen.
Nu ligt dat voor het humanisme iets minder

eenvoudig dan voor andere levensbeschouwin-
gen. Het humanisme kent geen Heilig Geschrift
en evenmin zijn er gekanoniseerde geleerden.
Toch is het misschien mogelijk aan te knopen bij
twee documenten die nog het meest in de buurt
komen bij die klassieke bronnen. Allereerst denk
ik aan Jaap van Praags boek Modern humanisme,
verschenen in 1947, maar waarvan het manus-
cript werd afgerond in 1943. Als tweede zou ik
een paar opmerkingen willen maken naar aanlei-
ding van enkele beginselverklaringen van het Hu-
manistisch Verbond waarvan de laatste in 1973,
precies twintig jaar geleden, is verschenen. Anno
1993 vieren we dus ook iets; we vieren het twin-
tigjarig jubileum van de meest recente beginsel-
verklaring van onze organisatie.
Het lijkt mij een aardig gedachtenexperiment

ons af te vragen of deze klassieke bronnen van het
naoorlogs georganiseerd humanisme ons nu iets
te zeggen hebben. Ik werp deze vraag overigens
niet geheel vrijblijvend op. Ik doe dat om een bij-
drage te leveren aan de bezinning op het profiel
van het humanisme.
Dat lijkt mij niet zonder grond. Want waaraan

heeft het Nederlands georganiseerd humanisme
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anno 1993 behoefte? Aan geld, aan leden en nog
veel meer. Toch is dat niet het belangrijkste ele-
ment dat ik vandaag aan de orde zou willen stel-
len. Vandaag zou ik de aandacht willen vestigen
op een punt dat in alle onderzoeken naar draag-
vlak, toekomst en aard van de humanistische be-
weging naar voren komt. Wat in al die onderzoe-
kingen naar voren komt, ook weer in het onder-
zoek uitgevoerd door de Erasmus-universiteit, is
dat het humanisme weliswaar als term bekend is,
dat mensen het ook met iets nobels associëren,
maar dat men niet precies weet met wat. De hu-
manistische boodschap is, met andere woorden,
voor veel mensen te weinig omlijnd, te onduide-
lijk. Heel kort: men zou niet kunnen vertellen wat
het nu eigenlijk is. Het humanisme heeft geen
duidelijk profiel, althans het Humanistisch Ver-
bond is tot nu toe onvoldoende in staat geweest dit
op een aansprekende manier naar de samenleving
te vertalen.
Laat ik maar meteen bekennen dat mij die pro-

filering van cruciaal belang lijkt en wel om twee
redenen. Allereerst omdat het Humanistisch Ver-
bond een levensbeschouwelijke organisatie is.
Het humanisme is weliswaar een levensbeschou-
wing die iets impliceert voor de politieke en
maatschappelijke praktijk, maar de kern ligt toch
bij de levensbeschouwing. Wanneer men dan ook
op dàt punt het profiel naar de Nederlandse sa-
menleving niet duidelijk kan overbrengen, is het
iets dat onze aandacht verdient.
Een tweede reden waarom mij die mededelin-

gen over het profiel van belang lijken, heeft te ma-
ken met wat ik wat zwaarwichtig 'de tijd waarin
wij leven' zou willen noemen. Het geestelijk
landschap is volkomen ondoorzichtig geworden
en juist in een dergelijke situatie is het van belang
dat het humanisme ten aanzien van de eigen posi-
tie een duidelijk perspectief laat zien. Met andere
woorden: voor de ontwikkelingsfase waarin het



Nederlands georganiseerd humanisme zich be-
vindt is een duidelijk profiel van nog groter be-
lang dan in andere historische fasen. Nu is geluk-
kig kenmerkend voor elke traditie dat latere gene-
raties als dwergen op de schouders van reuzen
staan en dat zij daardoor verder kunnen zien.l
Laten we ons daarom ook wat bezinnen op onze
reuzen.
Wat heeft Van Praag ons op dit punt nog te zeg-

gen? In een poging om de identiteit van het huma-
nisme te omlijnen is het eerste dat Van Praag on-
derneemt het bepalen van de positie van het hu-
manisme tot het christendom. Hij doet dat niet om
zich 'af te zetten' tegen de religie, zoals men te-
genwoordig wel eens hoort, maar omdat het
christendom nu eenmaal het dominante levensbe-
schouwelijke perspectief van zijn tijd was. Te-
genwoordig zou men een omlijning van het hu-
manisme waarschijnlijk mede laten plaatsvinden
in contrast tot de islam ofhet in intellectuele krin-
gen zo spraakmakende postmodernisme.
Van Praag begint met uiteen te zetten dat zijn

boek is geschreven onder de druk van oorlog en
bezetting en dat het ook is geboren vanuit een be-
sef van innerlijke nood tegenover die verschrik-
kingen. In die tijd viel voor velen de onzekerheid
van het leven moeilijk te verdragen en men zocht
geestelijk steun. Wat betekende de godsdienst in
deze geestelijke nood? Het antwoord is: niets of
althans niet genoeg voor vele mensen. Het was
duidelijk de tijd om de balans op te maken. Dat is
het vervolgens wat Van Praag probeert te doen in
Modern humanisme.2
Ik beschouw dit als een van de meest karakte-

ristieke verwoordingen van de houding van het
humanisme tegenover de godsdienst, zoals die bij
naoorlogse Nederlandse humanisten kan worden
onderkend. Dat blijkt al direct wanneer we de
houding van Van Praag confronteren met die van
anderen. Voltaire, een tamelijk behoudend ver-
lichtingsdenker, zei dat als God niet bestond we
Hem zouden moeten uitvinden.3 Bakoenin, het
toonbeeld van de prometheïsche vrijdenker, zei
dat zelfs als God bestond we hem zouden moeten
afschaffen.
Geen van beide posities dekt wat Van Praag en

andere denkers in het Nederlands georganiseerd
humanisme als houding tegenover de godsdienst
hebben ingenomen. De positie van de humanist
ten aanzien van deze kwestie zouden we mis-

schien nog het best als pragmatisch kunnen type-
ren. Ook al zou het gewenst zijn dat er een God
zou bestaan, een niet-bestaande God laat zich niet
uitvinden, zoals Voltaire denkt. Ook al zou het
gewenst zijn, een bestaande God laat zich niet af-
schaffen wanneer dat de mens beter zou uitko-
men, zoals Bakoenin ons aanraadt. De humanist
kan dan ook noch de stelling van Voltaire, noch
die van Bakoenin onderschrijven. Hij neemt als
uitgangspunt niet een of ander principieel stand-
punt ten aanzien van God, maar de 'geistige Si-
tuation der Zeit'. Hij vraagt: in wat voortijd leven
wij? Wat is in deze tijd de bezielende kracht van
het christendom? En wat de humanist dan slechts
constateert is dat - terecht of niet terecht - het in
ieder geval feitelijk zo ligt dat voor velen de
christelijke God dood is en dat het geestelijk va-
cuüm dat daardoor is ontstaan om nieuwe eigen-
tijdse oplossingen vraagt. Het humanisme preten-
deert voor die situatie een oplossing te bieden en
het verzet zich krachtig tegen de tegenwoordig zo
populaire tendens om met de dood van God ook
de mens dood te verklaren. Dat is te veel eer voor
de dood, zoals Glastra van Loon terecht opmerkt
in zijn nog te verschijnen essaybundel Mensen-
werk.4
Het is van belang te benadrukken dat Van

Praag niet ontkent dat er ook een religieus, zelfs
bijbels humanisme kan bestaan, evenzeer als een
humanistisch christendom. Maar, zo gaat hij ver-
der, dat neemt niet weg dat het humanisme als zo-
danig zich toch principieel van de traditionele
godsdienstopvattingen onderscheidt en een le-
vensbeschouwing aanduidt die hij 'weliswaar
niet er tegenover, maar toch er naast wil stellen
als een in zedelijk opzicht geheel gelijkwaardige
fundering van het individuele leven en het cul-
tuurpolitieke streven.'5
Wat kunnen we hieruit concluderen? Elke reli-

gie, elke godsdienst en ik zou daaraan toe willen
voegen, elke ideologie (met uitzondering van het
fascisme) heeft wel elementen in zich die we als
humanistisch kunnen aanduiden. Vandaar dat
elke polarisatie tussen humanisme en andere le-
vensbeschouwingen op dit punt gevaarlijke kan-
ten heeft. Het betekent ook dat humanisten kun-
nen samenwerken met andersdenkenden van ver-
schillende signatuur.
Dat laat echter onverlet dat het humanisme

voor Van Praag een zelfstandige levensbeschou-
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welijke signatuur heeft en dat het deze eigen iden-
titeit is die voor hem de meetlat vormt waarmee
hij andere levensbeschouwingen, godsdiensten
en religies meet. Hij ziet het humanisme - met
alle respect voor ieders overtuiging - toch als het
eindpunt van de levensbeschouwelijke evolutie
van de mens, als ik het zo vrijmoedig mag stellen.
Ik ben van mening dat het pleidooi dat Van

Praag heeft gehouden tot het ontwikkelen van een
eigen levensbeschouwelijke oriëntatie nog niets
aan belang heeft ingeboet. Maar tot zover hebben
we echter alleen nog maar de mogelijkheid en
wenselijkheid van een eigengeaarde humanisti-
sche levensovertuiging verdedigd gezien. Wat is
de inhoud van die overtuiging? Daarvoor kunnen
we terecht bij enkele opeenvolgende beginsel-
verklaringen.

In 1946 werd bij de oprichtingsvergadering van
het Humanistisch Verbond een Beginselverkla-
ring aanvaard met de volgende tekst. Eerst vinden
we een proclamatie van de menselijke waardig-
heid als het fundament van de humanistische
overtuiging: 'Onder humanisme wordt verstaan
de levens- en wereldhouding, die zich, zonder uit
te gaan van het bestaan van een persoonlijke god-
heid, baseert op de eerbied voor de mens als bij-
zonder deel van het kosmisch geheel, als drager
van een niet aan persoonlijke willekeur onder-
worpen normgevoel en als schepper van geeste-
lijke waarden.' In 1955 werd deze beginsel-
verklaring vervangen door een andere. De hoofd-
lijnen zijn nog dezelfde, zij het dat soms de
woordkeus iets anders is. Allereerst valt op dat de
persoonlijke godheid niet wordt afgewezen, maar
wel de openbaring. Men schrijft nu: 'De humanis-
tische levensovertuiging wordt gekenmerkt door
het pogen om leven en wereld te verstaan met een
beroep op menselijke vermogens en zonder uit te
gaan van een bijzondere openbaring. '
Wat in voornoemde verklaringen sterk op de

voorgrond treedt is een soort van vertrouwen, het
vertrouwen dat het mogelijk is om een levens-
overtuiging te omlijnen die zich beroept op louter
menselijke vermogens, menselijke waarden en
menselijke idealen. Dat was in 1973 eigenlijk niet
anders: 'Het humanisme is de levensovertuiging
die probeert leven en wereld te begrijpen uitslui-
tend met menselijke vermogens. Het acht wezen-
lijk voor de mens zijn vermogen tot onderschei-
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dend oordelen, waarvoor niets of niemand buiten
hem verantwoordelijk kan worden gesteld. '
Daarop volgt dan een nadere uitwerking van die
beginselverklaring en een verwoording van de
praktische doelstellingen van het georganiseerd
humanisme.
Waarom heb ik deze beginselverklaringen nog

eens de revue laten passeren? De eerste opmer-
king die ik over deze verklaringen zou willen ma-
ken is dat deze naar mijn smaak niet onduidelijk
zijn. Integendeel, het is zo duidelijk als maar mo-
gelijk is. In die verklaringen vinden we haar-
scherp omschreven wat het humanisme is, wat het
zich voor ogen stelt en langs welke weg men deze
ideeën wil verwerkelijken. Wanneer er dan ook
iets zou ontbreken aan de duidelijkheid van het
humanisme ben ik geneigd dat niet te zoeken bij
de boodschap, maar bij de boodschapper. De
boodschap zelf is uitermate communicabel, maar
moet natuurlijk wel worden gecommuniceerd.
Het is heel verleidelijk de humanistische be-

ginselverklaring te vergelijken met de mythische
verhalen van religies. Hoe kan het bestaan dat het
humanisme, een levensbeschouwing die aanslui-
ting zoekt bij zulke alledaagse ervaringen, alle-
daagse menselijke vermogens - hoe kan het zijn
dat juist die levensbeschouwing het verwijt van
onduidelijkheid krijgt?
Men zou daarvoor twee redenen kunnen be-

denken. Allereerst dat het humanisme een tame-
lijk abstracte aangelegenheid is. Met abstract be-
doel ik nu dat het gaat om het formuleren van
denkbeelden, ideeën en idealen in louter algeme-
ne termen. Er is weinig zichtbaar, tastbaar, wei-
nig 'materieels ' aan het humanisme wanneer men
het vergelijkt met geïnstitutionaliseerde gods-
diensten waar ritueel en ceremonie aan het ab-
stracte verhaal een zichtbare dimensie verlenen.
Als tweede is er natuurlijk het historisch gege-

ven dat het Nederlands Humanistisch Verbond
een naoorlogse aangelegenheid is die wat herken-
baarheid nooit kan concurreren met kerkelijke in-
stituten die al eeuwenlang in de Nederlandse sa-
menleving zichtbaar zijn. Laten we niet vergeten
dat het Nederlandse georganiseerde humanisme
nog maar enkele tientallen jaren oud is. Wanneer
men het al met het christendom zou willen verge-
lijken, dan kan dat alleen maar geschieden met
het christendom enkele decennia na het overlij-
den van de stichter. De Romeinen hadden de



grootste moeite te begrijpen waarom het die men-
sen ging.
Deze twee kwesties, het abstracte karakter van

het humanistisch gedachtengoed en de relatief
jonge traditie, zijn iets waar men niet zo heel veel
aan kan doen. De dingen moeten hun loop hebben
of liever gezegd: bepaalde zaken hebben hun tijd
nodig. Sommigen zullen dat misschien uitermate
optimistisch vinden, maar ik ben ervan overtuigd
dat het humanisme een communicabele bood-
schap is waarvoor een grote toekomst is wegge-
legd. Moeten we dan alleen maar afwachten?
Nee, er zijn ook dingen die we nadrukkelijk wel
kunnen doen om het profiel van het humanisme
naar buiten te versterken. Of liever: we moeten
bepaalde dingen nalaten en bepaalde dingen
doen. Ten aanzien van het nalaten zou ik twee za-
ken in het bijzonder onder de aandacht willen
brengen. Naar mijn smaak dient het Nederlands
georganiseerd humanisme zijn identiteit niet te
zoeken in een platform voor andere bewegingen
en als tweede dient het te waken voor branchever-
vaging.
Wat men nooit moet doen is voor de buitenwe-

reld onduidelijke bewegingen maken, omdat men
denkt daarmee aanhang te kunnen krijgen. Laat ik
met een voorbeeld illustreren wat ik bedoel. In te-
genstelling tot organisaties die zich toeleggen op
levensbeschouwing, politiek en religie, gaat het
tegenwoordig goed met de zogenaamde 'one-
issue' -bewegingen: Amnesty International,
Greenpeace, de milieubeweging, het feminisme.
Nu zou men in de verleiding kunnen komen de
identiteit van de eigen organisatie te definiëren
als een organisatie die al die andere bewegingen
aan het woord laat. Identiteit wordt dan versmald
tot platform. Eerlijk gezegd ben ik daar geen
voorstander van. Ten eerste is een dergelijke rol
voor de eigen organisatie niet erg glorieus; het
lijkt veeleer een getuigenis van de armoede van
het eigen gedachtengoed dan dat men zich daar-
mee populair zal maken. Het is bovendien niet ef-
fectief, immers het respect voor de eigen organi-
satie zal in de ogen van buitenstaanders niet
groeien, maar veeleer dalen. Het is ook niet no-
dig. Immers humanisme is niet niets. De idealen
zoals geformuleerd in de opeenvolgende begin-
selverklaringen sluiten aan bij een belangrijke
traditie in het Europese denken die zelfstandige
betekenis heeft en alleen nog maar meer beteke-

nis zal krijgen in de toekomst (Piet Thoenes,
wiens opvattingen over humanisme de mijne
sterk hebben beïnvloed, heeft eens gezegd: 'We
moeten zelf iets zijn.' Daar ben ik het volkomen
mee eens.) Ten slotte - en dat is waar mij het voor
ons thema van vandaag over gaat - is het niet erg
verduidelijkend. Het maakt de verwarring alleen
maar groter.
Een tweede weg die het humanisme in het ka-

der van het versterken van het profiel niet zou
moeten gaan is die van het leveren van commen-
taar op een te grote hoeveelheid actuele gebeurte-
nissen. Onduidelijkheid kan ook worden veroor-
zaakt doordat men te veel hooi op de vork neemt.
Dan ontstaat 'branchevervaging'.
Het is nu misschien wel het moment duidelijk

uit te spreken dat wat ik hier vertel niet de allerin-
dividueelste expressie is van mijn allerindividu-
eelste gevoelens, maar dat ik mij nadrukkelijk wil
engageren aan de lijn die door het oude bestuur is
uitgezet. De versterking van de bezinningsfunc-
tie, waarvoor al een pleidooi wordt gehouden in
het beleidsplan voor 1993, wordt hier in mijn ei-
gen bewoordingen nog eens geformuleerd. Wat
ik heb geformuleerd als het gevaar van branche-
vervaging vind ik in datzelfde beleidsplan terug
wanneer wordt gesproken van de noodzaak tot het
'aanscherpen van kerntaken' .
Ik kan nog niet spreken namens een nieuw be-

stuur, want dat moet eerst met elkaar een lijn uit-
zetten alvorens we als bestuur uitspraken kunnen
doen. Wat ik wel kan doen is spreken namens mij-
zelf en dan kan ik zeggen dat ik mij in dat bestuur
sterk zal maken voor het voortzetten van deze lijn.
Nu heb ik bij het aanzetten van de vorige twee

punten de zaak wellicht wat vanuit het negatieve
behandeld. Laat ik het ook doen onder een posi-
tieve invalshoek. Een van de eerste taken van het
Humanistisch Verbond en - zo zou ik daaraan toe
willen voegen - ook van de aan het Verbond ge-
lieerde organisaties, is dat men de vraag wat nu
eigenlijk humanisme is scherp over het voetlicht
krijgt. Ik ben geneigd dat te formuleren als de
noodzaak van een humanistische filosofie. Ik ver-
sta daaronder een coherente, gesystematiseerde
articulatie van humanistische waarden.
Het pendant van wat ik zou noemen die 'posi-

tieve duidelijkheid' is een 'negatieve duidelijk-
heid': het humanisme moet niet alleen duidelijk
stellen waar het vóór is, maar ook waar het tegen
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is. We moeten in de ideologische discussie van
het moment scherp partij kiezen voor het huma-
nisme zoals dat in de beginselverklaring van het
Verbond van 1973 omschreven is. Dat houdt in
een ondubbelzinnige afwijzing van antihumanis-
tische tendenties, zoals die tegenwoordig weer zo
sterk op de voorgrond treden. We behoeven al-
leen maar te denken aan de grote invloed die het
godsdienstig fundamentalisme op het ogenblik
weer in de Verenigde Staten heeft; aan een dood-
vonnis uitgesproken door een geestelijk leider
over een schrijver op grond van vermeend gods-
lasterlijke uitingen; het failliet verklaren van wat
wordt genoemd het 'verhaal van de emancipatie'
door een Frans filosoof. De voorbeelden liggen
voor het oprapen. Ik verwijs voor een goede
kritiek op dit soort tendensen naar de Socrates-
lezing van Rob Tielman uit 1991.6 AI deze
tendensen vragen wat mij betreft om een strijd-
vaardig humanisme.

Het Humanistisch Verbond kan een organisa-
tie zijn voor een dergelijk expliciet en strijdvaar-
dig humanisme. De aanknopingspunten daarvoor
vinden we in het Nederlands georganiseerd hu-
manisme en de brede traditie waarop het georga-
niseerd humanisme voortbouwt. Dat voor deze
traditie van redelijkheid, tolerantie, rechtvaardig-
heid en vrijheid een toekomst is, daarvan ben ik
overtuigd. Nog nooit ben ik een humanist tegen-
gekomen die zich heeft beklaagd over het feit dat
Thomas van Aquino of Augustinus door de kerk
zijn geannexeerd. Maar velen ben ik tegengeko-
men die wat korzelig stellen dat het hen stoort dat
Erasmus en Spinoza worden geclaimd door het
Nederlands georganiseerd humanisme. Dat zegt
iets over de populariteit van het humanistisch ge-
dachtengoed en geeft ook aan dat voor deze ma-
nier van denken een toekomst in het verschiet ligt.
In een wereld waarin de traditionele godsdiensten
onder druk staan, de secularisatie voortschrijdt,
ligt nog steeds de taak voor het humanisme die
Van Praag daar al in 1943 aan toedacht. In een tijd
waarin de multiculturele samenleving het onmo-
gelijk maakt dat hetzij de islam, hetzij het chris-
tendom, hetzij het hindoeïsme of welke andere
traditionele godsdienst ook de gemeenschappe-
lijke grondslag kan vormen voor recht, staat en
maatschappij, kan het humanisme de eenheid bo-
ven geloofsverdeeldheid zijn waarover Leo Polak
reeds sprak.
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Ik besef dat dit slechts enkele kanttekeningen in
de marge zijn bij een programma dat in de komen-
de jaren uitwerking, aanpassing en verdere ont-
wikkeling behoeft. Ik heb u al gezegd dat ik hier
nog niet namens het bestuur kan spreken en uit het
spaarzame contact dat ik met hen nu al heb gehad,
is naar voren gekomen dat we ten aanzien van de
inhoud van het humanisme van hen allen een be-
langrijke bijdrage te verwachten hebben.

Ik wil nu nog graag enkele woorden van dank uit-
spreken aan de vele mensen die de bestuursover-
dracht van vandaag hebben mogelijk gemaakt.

Allereerst gaat mijn dank uit naar het inmid-
dels oude bestuur. Het oude bestuur bevat vele
mensen van naam en faam met vele jaren trouwe
dienst aan de zaak waarvoor wij gemeenschappe-
lijk staan. Het getuigt van een grote mate van
identificatie met de zaak en niet met het eigenbe-
lang dat u plaats heeft willen maken voor een
nieuwe lichting. Ik kan u echter verzekeren dat de
vele ideeën waaraan u uitvoering heeft gegeven in
goede handen zijn. Wanneer men al van disconti-
nuïteit zou moeten spreken dan toch in de zin van
een fysieke discontinuïteit, geen geestelijke.

Mijn dank gaat ook uit naar de voordrachts-
commissie. Toen Henk Bijleveld, Alice van
Rooij en Jan Mulder bij mij op bezoek kwamen,
maakte ik het grapje dat het wel een onmogelijke
opdracht was waar zij zich mee hadden laten be-
lasten. Een bestuur vormen voor een organisatie
met louter individualisten is voorwaar geen ge-
makkelijk karwei. AI snel bleek mij echter dat de
voordrachtscommissie aan veel meer gedacht
had dan ik had durven dromen: aan combinaties
van mensen, aan een spreiding van jong en oud,
aan een evenwichtige verhouding van filosofisch
bevlogenen en geroutineerde bestuurders. Tot
deze formateurs zou ik willen zeggen: wij zullen
er alles aan doen om het in ons gestelde vertrou-
wen niet te beschamen.

Ten slotte gaat mijn dank natuurlijk uit naar u,
naar de leden van het Humanistisch Verbond. In
de contacten die ik met u heb gehad tijdens enkele
lezingen direct voorafgaande aan dit congres ben
ik getroffen door de instemmende en enthousiaste
reacties die u hebt gegeven over dit - toch ook
voor u - relatief nieuwe bestuur. U kunt er verze-
kerd van zijn dat ik met u nog vele contacten zal
onderhouden en dat ik zal proberen aan de vele en



ten dele ook verschillende ideeën en plannen die
binnen onze organisatie leven op een adequate
manier uitvoering te geven. Dat dit mogelijk is,
daarvan ben ik overtuigd. Dat temidden van het
pluralisme er vele punten zijn waarop humanisten
elkaar kunnen vinden staat vast. Laat ik een be-
scheiden poging doen met zo'n centrale waarde
uit de humanistische traditie te eindigen.

Er wordt de laatste tijd veel gesproken over de
glorie van de waarheid: veritatis splendor. Laten
we als humanisten waakzaam blijven dat de
waarheid niet wordt gemonopoliseerd door into-
lerante ideologieën, instituties en anti-emancipa-
torische ideeën. Laten we op de bres blijven staan
voor het recht van een ieder om - onder respect
voor de rechten van de ander - zijn eigen levens-
plan in te richten, dit alles onder het motto: liber-

taris splendor: de glorie van de vrijheid.
Ik dank u voor uw aandacht.

Noten
1. Uitspraak van Bemard de Chartres. Vgl. Gilson,

Etiënne, L' esprit de la philosophie médievale (Parijs
1978) p. 402.

2. Praag, l.P. van, Modern humanisme, Een Renais-
sance? (Amsterdam 1947) (manuscript gedateerd op
31-8-1943) p. 7.

3. Vgl. over deze uitspraak: Gay, Peter, The Enligh-
tenment, I (New York/Londen 1966) p. 397.

4. Glastra van Loon, l.F., Mensenwerk, Levensbe-
schouwelijke opstellen van een humanist (Meppel! Am-
sterdam 1994). Ik ontleen deze uitspraak aan de aankon-
digingsfolder.

5. Van Praag, Modern humanisme, p. 13.
6. Tielman, Rob, 'Humanisme onder kritiek', in:Hu-

manist (febr. 1991).
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Actueel humanisme?!
Adriaan van der Staay

De heer Cliteur heeft mij benaderd om enig com-
mentaar te geven op het indrukwekkende com-
pendium dat onder zijn leiding en onder die van
de heer Van Houten is ontstaan en samengesteld.
Hij heeft ongetwijfeld niet aan mij gedacht omdat
hij wist dat ik mij iedere twee jaar zet om alle al-
weer meer dan vijfhonderd pagina's van het So-
ciaal en Cultureel Rapport door te lezen, samen
te vatten en van een indringende slotbeschouwing
te voorzien, voordat dit aan het kabinet wordt ge-
presenteerd. Desgevraagd zou mij in dit geval
ook ten enenmale de tijd en vooral de deskundig-
heid daartoe hebben ontbroken. Eerder moet hij
hebben gedacht aan een korte reactie, tien minu-
ten werd mij toebedeeld, van een betrekkelijke
nieuwkomer in uw kringen en van een nieuwbak-
ken Socrates-hoogleraar.
Vooraf een losse opmerking over Socrates: zo

gevestigd als de positie van het socratisch denken
binnen het humanisme ook is, de betekenis van
Cicero lijkt aan actualiteit te winnen. Aan de hand
van dit boekwerk kan men zich afvragen of, ge-
zien de centrale plaats die hij kennelijk in de ge-
schiedenis van het humanisme heeft, de naam van
Marcus Tullius Cicero niet aan een of andere hu-
manistische activiteit zou dienen te worden ver-
bonden. De redenen om hem een plaats te geven
enigszins vergelijkbaar met die van Augustinus
in de christelijke cultuuroverdracht, zijn interes-
sant maar kunnen hier buiten de orde blijven.
Kanttekeningen van een relatieve buitenstaan-

der, van een min of meer onbevangen lezer der-
halve. Nee, ik hoef mijn toezegging om op zijn
minst voor enkele jaren officieel als humanist
door het leven te gaan niet bij deze in te trekken.
Velen zullen zich, met mij, in het open humanis-
me kunnen herkennen dat hier, bij voorbeeld heel
systematisch door Derckx, ten tonele wordt ge-
voerd. Het boek heeft een open sfeer. Terwijl men
sommige auteurs na lezing in de armen wil slui-
ten, bij andere dankbaarheid voelt voor het helde-
re exposé, bij een kleine minderheid men zich
minder spontaan gedraagt, heeft men nergens be-
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hoefte om het boek voorgoed dicht te slaan.
De twee-kolommen structuur van de pagina-in-

deling, die de één aan een encyclopedie zal herin-
neren, de ander misschien aan de bijbel - wat mo-
gelijk gezien het streven geen onjuiste associaties
zijn - neemt niet weg dat men al lezend gecon-
fronteerd wordt met opstellen eerder dan opsom-
mingen en eerder met individuele stemmen dan
met leerstelligheden. Het lezen is vaak een aange-
name bezigheid, waarbij nu eens de nieuwsgie-
righeid wordt gewekt naar auteurs die men nog
niet of te lang geleden alweer gelezen heeft, an-
derzijds met standpunten geconfronteerd, over-
tuigend genoeg om er voortaan rekening mee te
houden.
Het boek is niet geschreven voor het grimmige

wetenschaps bedrijf, waar het gelijk telt, maar is
zelf een uiting van 'filantropie' en 'levenskunst'
en biedt mogelijkheden tot 'vorming van hogere
menselijkheid', om enkele veel voorkomende hu-
manistische woorden uit het boek te bezigen. Het
boek zal hopelijk vrienden maken en als een uit-
gestoken hand moeilijk te negeren zijn.
Maar wat valt er te zeggen over de actualiteit

van dit humanisme, dat hier zo sterk op een twee-
duizend jaar oude geschiedenis terugblikt? Ik wil
het uitdrukkelijk niet hebben over de praktische
actualiteit ervan, waaraan een aantal bijdragen
wordt gewijd. Een belangrijk deel van het boek be-
vat actuele betogen over de praxis van het huma-
nisme als zendgemachtigde, in de ontwikkelings-
samenwerking of in het vormingswerk. Ik bedoel
nog minder de korte-termijnactualiteit, die voor
de uitgever doorslaggevend is als hij op een best-
seller hoopt. Ik duid meer op de bij wijze van spre-
ken tijdstromelijke actualiteit, die niet wordt
bepaald door de massamedia en zelfs niet door
nationale regeringen. Ik denk aan de langzamere
processen binnen iets als een wereldomspannend
cultureel ecosysteem, waarin iedere daad, ook het
publiceren van een boek, onverwachte gevolgen
kan hebben, al worden ze op termijn pas zichtbaar.
Dan zijn vaak bestsellers strovuren en kleine opla-



gen veenbranden. Niemand kan daarover bij voor-
baat zinnige uitspraken doen, al weegt men wel op
de hand. Door zo een cultureel ecosysteem wordt
de receptie en misschien wel de overlevingskans
van een publikatie bepaald.
Is in deze tijdstromelijke zin het menstype dat

uit de mengeling van beschouwingen oprijst, ac-
tueel? Ik geloof van wel. De humanistische le-
venshouding wordt bepaald niet gekenmerkt door
radicalisme, maar door voorzichtigheid. Niet
door overdreven utopisme, maar door een bewus-
te band met het verleden. Niet door een irrationele
expressiviteit, maar door beredeneerde verant-
woordelijkheidszin en tolerantie.
Aan het begin van deze eeuw herkenden velen

zich allerminst in dit type erasmiaans denken en
doen. Nog in de jaren zestig werd met veel subsi-
die een moderne opera (Reconstructie) opge-
voerd, waarin Erasmus belachelijk werd ge-
maakt. Een groot deel van de cultuur van deze
eeuw, dus ook de kunsten, valt in deze zin niet ge-
makkelijk met het humanisme te associëren.
Maar ik geloof ook dat, ten dele als reactie op de
ervaringen van deze eeuw, de actualiteit van deze
levenshouding toeneemt.
Enige tijd geleden heb ik iets geschreven over

de naoorlogse periode en zijn cultuurhelden. Na
de homo economicus van de wederopbouw en de
homo ludens van de verzorgingsstaat zou nu vol-
gens mij de beurt zijn aan homo prudens als tijds-
karakter bepalende figuur. De mens die ver voor-
uitblikt, maar terdege rekening houdt met de mo-
gelijke gevolgen van zijn handelen, bij voorbeeld
voor het milieu. Deze gedachte was mede ingege-
ven door de furore van het bekende boek van
Hans Jonas. De verantwoordelijke mens is kort-
om zeer actueel en dit handboek vult de verant-
woordelijkheid van mensen in alle toonaarden in.
Soms vroeg ik mij bij lezing af of ik voor mijn
nieuwe cultuurheld wel zo hardnekkig naar een
naam als homo prudens had moeten zoeken, als
de humanistische mens zo voor de hand lag. De
omzichtige benadering van de humanistiek lijkt
heel actueel in een prudentieel tijdperk.
Misschien moeten wij niettemin met Hamiet

zeggen: ay, there's the rub. Is de humanistische
mens niet tè voorzichtig in zijn algemeen verant-
woordelijkheidsethos? Soms had ik, aan de hand
van de diverse gidsen de paden van dit boekwerk
afwandelend, de wens dat zij iets verder hadden

durven gaan. De beide redacteuren hebben de mo-
gelijkheid van vervolgpublicaties in hun inlei-
ding opengelaten en zelfs daartoe uitgelokt. Ik wil
twee suggesties doen. De ene betreft de ontwik-
keling van de wetenschappen in het algemeen. De
andere het contact met wat men door universele
betekenis en roeping wel wereldbeschavingen
noemt.
De beschouwingen over bij voorbeeld de nieu-

we spiritualiteit van Van Steenbergen of die van
Kunneman over het postmodernisme bespreken
alleen in de meest summiere termen en zin de he-
dendaagse ontwikkeling van de wetenschappelij-
ke kennis. De actuele wetenschappelijke kennis
komt hier niet te voorschijn als een geheel dat
mens en natuur omvat en dat verdediging ver-
dient. Evenmin krijgt de lezer via dit boek de in-
druk te leven in een tijdperk van baanbrekend in-
zicht over de historie van de mens in het heelal.
Dit humanisme lijkt weinig geïnspireerd door de
exacte wetenschappen.
Toch is de wereld waarin Darwin of Freud

werkten en dachten, ja de wereld waarin onze ou-
ders leefden, wetenschappelijk gezien nu al ver-
ouderd. Er gaat bijna geen jaar voorbij of ergens
in de wereld, want de wetenschappen vormen de
eerste authentieke wereldonderneming van de
geest, reikt iemand verder en preciezer terug in de
duizelingwekkende ruimte van de zonnestelsels,
in de geschiedenis van ons zogenaamd eigen zon-
nestelsel, in de geologische geschiedenis van
onze planeet, in de evolutie van het leven op aar-
de, in het verband tussen ecologie en de evolutie
van de mens, in de archeologie van de mensheid,
in de duizenden jaren menselijke economie, die
archeologisch steeds coherenter te voorschijn
komt, in de rol van menselijke inventie zoals on-
derzocht door Needham of Renfrew, in het ont-
staan van wat Popper de derde wereld, die van de
overdraagbare cultuur, noemt, in de verankering
van de individuele eigenschappen in DNAen via
de DNA-laddersweer terug, maar nu binnen het le-
vend organisme, naar de raadselachtige herkomst
van het leven zelf.
Dit alles kan ons alleen maar met de grootste

nederigheid en verwondering vervullen, als een
van de grootste ondernemingen van de menselij-
ke geest. Tegelijk kan de hedendaagse mens niet
anders dan de eenzaamheid beleven van een zo
flakkerend en afhankelijk bestaan in een zo reus-
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achtig verband. Hier raken religie en wetenschap
elkaar. Van de trots die Sophokles in Antigone
uitsprak, dat niets verwonderlijker is dan de
mens, valt echter in dit boek minder dan ik hoop-
te, te bespeuren.
Hiermee kom ik op mijn tweede opmerking.

Het boek kampt in vele bijdragen met het pro-
bleem van de universaliteit van antwoorden op de
geestelijke vragen die de mens zich stelt. Soms is
de redenatie tegen het relativisme gekeerd, dan
weer gooit een andere auteur de doek in de ring en
zegt geen universeel antwoord te vinden. Toch
zijn deze universalia een actueel probleem door
de toenemende contacten tussen culturen.
In het essay van Elders wordt gewezen op het

verschillend karakter van de vragen die diverse
levensbeschouwingen over het menselijk bestaan
stellen. Hij confronteert ons in het bijzonder met
het christendom en het boeddhisme. Ik geloof dat
hiermee een raam wordt opengezet voor het hu-
manisme naar een veel wijdere wereld van cul-
tuur dan de Europese alleen.
De Europese cultuur is gezien vanuit de oude

beschavingen van het Oosten een randgebied en
een laatbloeier, een soort Amerika van de geest.
Zeker in de kennis van de wetten van de natuur en
cultuur, voor zover kenbaar, heeft deze nieuwko-
mer van tweeduizend jaar oud revolutionaire
voortgang geboekt. Tegelijk is Europa in de over-
dracht van waarden grotendeels afhankelijk ge-
bleven van een dialoog met de christelijke tradi-
tie. Er is tussen hemel en aarde meer dan het chris-
tendom. Terecht wordt een loot van het Indiase
tragische levensbesef, het boeddhisme, in deze
bundel besproken. Wij dienen ons te realiseren
dat wij daarmee niet veel verder oostwaarts ko-
men dan Alexander de Grote al kon ambiëren, te
paard.
De grote continuïteit van het denken van het

Verre Oosten, zoals in het taoïsme ten aanzien
van de plaats van de mens in het heelal en in het
confucianisme ten aanzien van de taak van de
mens als gemeenschapswezen en de dialoog van
Tsjuang Tze met beiden is hiermee nog buiten be-
schouwing en achter de horizon gebleven. En
daarmee de oudste en grootste traditie van secu-
laire cultuur.
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Wij zijn als het ware nog bezig die vreemde
talen te leren, laat staan dat wij daarin iets wezen-
lijks kunnen zeggen en iets nieuws kunnen zeg-
gen. Toch lijkt mij geen actueel humanisme
mogelijk zonder dat dit humanisme niet zozeer
universaliteit nastreeft, als wel de vragen van
andere beschavingen begrijpt en daarop reageert.

Ik kom hiermee aan een aspect van het hand-
boek dat mij zeer heeft getroffen. Ondanks alle
twijfel en voorzichtigheid, omzichtigheid in het
zien van historische verschillen, heeft deze verza-
meling opstellen een levende verhouding met de
voorgangers. Er is sprake van een traditie. Men
dialogeert met de voorgangers, of zij nu Van
Praag heten of Cicero of Plato, alsof hun uitspra-
ken ook vandaag nog geldig moeten zijn. Deze
bundel is nadrukkelijk, ondanks de geschied-
schrijving, a-historicistisch. Men vertelt, hoe
twijfelend over geldigheden ook, het verhaal door
dat in Griekenland begon of leek te beginnen. In
deze zin is het boek een bijbelachtig document,
waarin de verhalen niet verteld worden omdat ze
verteld werden, maar omdat zij ook in de toe-
komst verteld moeten worden.
Ten slotte een opmerking over de lezers van dit

boek. Thoenes zei ergens dat er sprake is van een
volkshumanisme, naast het meer geïnformeerde
humanisme van de humanisten zelf. Ik geloof dat
dit boek in de eerste plaats bedoeld is voor het
raakv lak van beide categorieën. Het is in de meest
praktische zin van het woord: een gids. De veel-
heid van invalshoeken en bronnen wordt hier
voor wie op reis wil toegankelijk gemaakt. Dat is
een nederige monnikenarbeid van dienstverle-
ning aan het lezend publiek.
In een geïndividualiseerde en democratische

maatschappij, waarover een overvloed van onzin
wordt uitgestort en waar straks maar een kwart
van de bevolking ter kerke gaat, heeft driekwart
minder te verwachten van kerken dan van gidsen.

Noo!
I. Toespraak ter gelegenheid van de aanbieding van

het boek Humanisme, theorie en praktijk op 26 novem-
ber 1993.



Boeken

Robert M. Pirsig. Lila. Een onderzoek naar
zeden (Bert Bakker, Amsterdam 1991)(eer-
ste Engelse druk: 1991)439 p., f 45,-.

Pirsigs tweede boek, Lila, vertoont verscheidene
parallellen met zijn eerste boek Zen en de kunst
van het motoronderhoud (1976; eerste Engelse
druk: 1974). De meest in het oog lopende parallel
is wel dat beide boeken bestaan uit filosofische
verhandelingen waarin de notie van kwaliteit de
belangrijkste rol speelt, terwijl die zijn ingebed in
een reisverhaal. De onuitgewerkte filosofische
ideeën uit Zen over kwaliteit worden in Lila ex-
pliciet gemaakt en verder ontwikkeld tot een Me-
tafysica van de Kwaliteit. Zen is grotendeels ge-
schreven in de ik-vorm. De ik-figuur, Pirsig zelf,
rijdt per motorfiets door de V.S. met zijn elfjarige
zoon Chris achterop. Tijdens de reis kijkt hij her-
haaldelijk terug naar een levensfase waarin hij
zich Phaedrus noemt en waarin hij de meest
boeiende filosofische theorieën ontwierp. In Lila
komt geen ik-figuur voor. Het boek lijkt dan ook
iets afstandelijker, iets meer geconstrueerd. De
hoofdpersoon (Phaedrus, maar nu in een latere le-
vensfase) reist door de V.S. per zeilboot met Lila,
een vrouw die hij toevallig in een café ontmoet.
En ook hier overdenkt de hoofdpersoon de origi-
nele en vruchtbare ideeën die hij vroeger had. De
aard van de relatie tusen Phaedrus en Lila ver-
toont eveneens enige opvallende overeenkom-
sten met die tussen Chris en de ik-figuur, maar er
zijn ook verschillen. Deze verschillen zullen nu
juist alles te maken blijken te hebben met kwali-
teit.
Wat mij in Zen onder meer frappeerde was het

volgende. De ik-figuur houdt zich intens bezig
met zichzelf (hij is zojuist hersteld van een perio-
de van krankzinnigheid). Hij geeft zich steeds
weer over aan boeiende filosofische bespiegelin-
gen. En hij laat kwaliteit zien in het technisch in-
zicht dat hij heeft in de werking van zijn motor-
fiets. Maar de relatie met zijn zoon Chris ver-
slechtert als maar en laat weinig of geen kwaliteit

zien. Hun omgang heeft steeds minder waarde en
het komt tot een crisis. Hij beseft dat hij Chris
nooit kracht heeft gegeven en dat hij hem dreigt te
vernietigen. Chris moet maar op de bus terug naar
huis worden gezet. Op een gegeven moment ra-
ken ze aan de praat over de destijdse opname van
Phaedrus in een psychiatrische inrichting. Chris
vraagt: 'Was je echt gek?' Het antwoord is:
'Nee.' En dan zegt Chris: 'Dat wist ik wel.' En dit
is de doorbraak. De vader ziet in dat niet hij Chris
maar dat Chris hem steunde. Om Chris besloot hij
het ziekenhuis te verlaten. Het was altijd Chris
geweest die de glazen deur die hen scheidde pro-
beerde te openen, in werkelijkheid en in zijn dro-
men. Pas in de laatste pagina' s van het boek wordt
die deur echt geopend. Ze kunnen weer samen
zijn. Ze hebben gewonnen. Dit vind ik kwaliteit,
een speciaal soort kwaliteit: existentieel-dialogi-
sche kwaliteit. Wat mij nu verwondert is dat ik
deze vorm van kwaliteit nauwelijks kan terugvin-
den in de filosofische beschouwingen over de
Metafysica van de Kwaliteit in Lila. Evenmin
lijkt de relatie tussen Phaedrus en Lila in het reis-
verhaal een dergelijke kwaliteit te bereiken. Maar
laten we ons eerst eens richten op wat in Lila wel
overvloedig aanwezig is: intellectuele kwaliteit.
De Metafysica van de Kwaliteit moet de tradi-

tionele subject-object metafysica vervangen. Eén
van Phaedrus' argumenten om Kwaliteit of
Waarde als basiscategorie te kiezen is dat de er-
varing van waarde (bijv. de pijn door het aanraken
van een brandende kachel) een primaire ervaring
is. Een waardering is geen objectieve beschrij-
ving van een object, noch een subjectieve toevoe-
ging aan het object, maar een elementaire oer-er-
varing vanwaaruit het onderscheid tussen subject
en (ken)object pas ontstaat. In deze zin noemt
Phaedrus zichzelf een 'radicaal empirist' à la
William James. Ook het pragmatisme van James
onderschrijft hij. James zei dat waarheid één soort
van het goede is, dat het ware de naam is van dat-
gene dat zich als iets goeds bewijst. Voor Phae-
drus is dit precies in de roos. En hij voegt eraan
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toe dat 'dit goede' eigenlijk 'dynamische kwali-
teit' is. Behalve deze overeenkomsten met James
werkt Phaedrus een aantal interessante parallel-
len uit met de Indische filosofie. 'Kwaliteit' blijkt
bijvoorbeeld overeen te komen met het' dharma'-
begrip. Ook elementen uit de Indiaanse culturen
inspireren Phaedrus. Op bezoek bij een Indiaans
stamhoofd zag iemand een merkwaardig soort
hond. Zij vroeg wat voor soort hond dat was. Na
enig nadenken zei het stamhoofd: 'Het is een goe-
de hond.' Voor hem was Kwaliteit de primaire ca-
tegorie. Het ging hem er niet om de hond uiterlijk
te beschrijven of naar de soort te kenmerken, bij-
voorbeeld als een kruising tussen een dashond en
een herdershond, maar om een morele typering.

Naar de mening van Phaedrus is de fundamen-
tele tweedeling van de Kosmos niet subject ver-
sus object, maar dynamische versus statische
kwaliteit. Dynamische kwaliteit is pre-reflectief
van aard en verwijst naar: ontvankelijkheid, vrij-
heid, energie, vernieuwing, opwinding, oor-
spronkelijkheid, doorbreking van conventies en
vaste patronen. Statische kwaliteit verwijst naar:
reglementering, conventie, herhaal- en voorspel-
baarheid, controle, ordening en afbakening, con-
formering aan traditionele gewoonten, normen en
waarden. Hoewel Phaedrus dynamische kwaliteit
van een hogere morele orde acht, blijken de twee
kwaliteitsvormen elkaar nodig te hebben als Ollie
B. Bommel en Tom Poes. Als dynamische kwali-
teit te zeer overheerst, dreigt gekte of een ver-
woestende chaos. Als statische kwaliteit te veel
domineert, dreigt verstarring of een verpletterend
dogmatisme. Phaedrus onderscheidt voorts vier
soorten van statische kwaliteit die hiërarchisch
geordend zijn: anorganische, biologische, sociale
en intellectuele kwaliteit. Het zijn opeenvolgen-
de stadia in de evolutie, die volgens Phaedrus
daarom ook niveaus van vooruitgang zijn. Wan-
neer bijvoorbeeld het biologische (eten, drinken,
drugsgebruik, seks enz.) het sociale (maatschap-
pelijke regels, normen en waarden) beheerst is dat
moreel slecht, maar wanneer het sociale het bio-
logische beheerst is dat moreel goed, omdat het
sociale een later stadium in de evolutie vertegen-
woordigt. In Lila blijkt dynamische kwaliteit
overigens ook op elk van de vier niveaus van sta-
tische kwaliteit werkzaam te kunnen zijn. Deze
dynamische kwaliteit is dan voor Phaedrus tel-
kens van een hoger moreel niveau dan de stati-
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sche tegenhanger. Dynamische kwaliteit houdt
immers het doorbreken van oude patronen in en
de evolutie is steeds afhankelijk van dergelijke
sprongen. Een voorbeeld van de werking van dy-
namische kwaliteit op het intellectuele niveau is
Phaedrus' streven om zèlf oorspronkelijk na te
denken en geen 'filosofologie' te bedrijven, zoals
hij het uitdrukt. Hij is dus wars van bibliotheek-
filosofie, van het schrijven over andere boeken en
artikelen. (Uw recensent worstelt dan ook perma-
nent met een morele kater!)

Het zou interessant zijn een vergelijking te
maken tussen de Metafysica van de Kwaliteit, die
volgens Phaedrus universeel geldig is, en be-
staande ethische theorieën, in het bijzonder evo-
lutionaire theorieën. De duiding van evolutie als
vooruitgang is immers niet vanzelfsprekend. Bo-
vendien zou de aanspraak op universele geldig-
heid een serieuze analyse vanuit recente discus-
sies over waardenrelativisme verdienen. Maar
afgezien van het feit dat dit een echt staaltje van
'filosofologie' zou worden, ontbreekt mij daar-
voor hier de ruimte. De Metafysica van de Kwali-
teit wordt op prikkelende en intrigerende wijze
toegepast op een verscheidenheid aan onderwer-
pen. Ik geef enkele voorbeelden. De Noordameri-
kaanse cultuur wordt gezien als een vrucht van de
Europese (statische) cultuur en de Indiaanse
(dynamische) cultuur. De westerse cultuur van na
de Eerste Wereldoorlog wordt als moreel hoger
staand gezien dan de negentiende-eeuwse Victo-
riaanse cultuur, omdat de laatste werd gedomi-
neerd door sociale statische waardepatronen:
schande was erger dan ziekte, maatschappelijk
fatsoen belangrijker dan waarheid. Het is moreel
slecht als het maatschappelijke het intellectuele
(het zelfstandig nadenken) overheerst. Na de Eer-
ste Wereldoorlog ging het intellect, een hoger
evolutionair niveau, domineren over het sociale.
Maar in deze dominantiestrijd kreeg het intellect
de beperkte gedaante van de 'objectieve' weten-
schap waarin waarden en normen van hun bodem
werden losgeslagen. (Phaedrus bedoelt met 'ob-
jectief' vrijwel steeds 'objectivistisch'.) Wat niet
wetenschappelijk rationeel te verantwoorden
was, had geen grond. De morele waarde of kwali-
teit van iets werd een kwestie van smaak. Het op-
doeken van een verstikkende moraal schoot door
naar ethische kaalslag. De hippie-revolutie mis-
lukte omdat daarin zowel de intellectuele als de



sociale statische orde radicaal werd uitgebannen,
zodat eigenlijk alleen nog een dynamische en een
biologische kwaliteit overbleef. Naar de mening
van Phaedrus kan geen enkel niveau van kwaliteit
geheel gemist worden zonder een algeheel mo-
reel verval. Deze en vele andere, bijvoorbeeld
wetenschapsfilosofische, onderwerpen worden
op originele en soms ook fascinerende wijze
geanalyseerd, maar ik zal mij nu concentreren op
het reisverhaal, met name Phaedrus' reisgenote:
Lila.

Phaedrus ontmoet Lila in een café bij de haven
van Kingston. Een andere zeiler, Richard Rigel,
die Lila al vanaf de schoolbanken kent, waar-
schuwt Phaedrus voor haar: ze zou een gevaarlij-
ke vrouw zijn die het leven van anderen kapot
maakt. Phaedrus neemt haar toch mee naar zijn
boot waar ze de nacht doorbrengen en de liefde
bedrijven. De volgende ochtend waarschuwt Ri-
chard hem weer. Een treuriger mens dan Lila zou
niet bestaan. 't Is een ordinaire café-hoer. Zo'n
vrouw heeft zeer geringe kwaliteit. Maar Phae-
drus ontkent dit. Hij zegt tegen Richard dat ze wel
kwaliteit heeft. Maar welke dan? Phaedrus weet
op dat moment het antwoord niet. Lila vaart met
hem mee. Hun communicatie wil echter niet echt
lukken. Lila raakt geïrriteerd door zijn onderzoe-
kende manier van ondervragen en wellicht ook
door zijn beoordelende houding. Inderdaad wil
Phaedrus alleen maar iets over haar te weten ko-
men om zijn Metafysica van de Kwaliteit te testen
en te ontwikkelen of om meer inzicht te krijgen in
zijn eigen levensverhaal zonder dit openhartig te
zeggen of met haar mee te voelen. Na veel naden-
ken, waarin hij de bovengeschetste Metafysica
van de Kwaliteit ontwikkelt, komt Phaedrus ten
slotte tot de (voor mij trieste) slotsom dat Lila ze-
ker biologische kwalitieit heeft, maar in ieder ge-
val geen intellectuele kwaliteit.

Gedurende hun tocht naar New York wordt de
relatie tussen Phaedrus en Lila er niet beter op,
hoewel Lila haar best doet het leuk te houden om-
dat ze mee wil naar Florida. Als Lila, met instem-
ming van Phaedrus, probeert een oude kennis als
scheepsmaatje mee te krijgen en haar verwach-
ting dat hij dit graag zal doen in het geheel niet op-
gaat, wordt Phaedrus kwaad en laat haar aan haar
lot over. Hierdoor en ook omdat ze haar pillen die
ze regelmatig moet slikken, vergeten is, raakt Lila
binnen enkele uren in een psychotische toestand.

Ze weet die avond nog wel de boot te bereiken.
Hier treft Phaedrus haar de volgende dag aan. Ze
is krankzinnig geworden en het lijkt Phaedrus het
beste haar met rust te laten en met haar verder te
varen. Hij ziet nu drie mogelijkheden voor haar.
Ze vlucht in haar krankzinnigheid. Ze past zich
aan en laat zich een reeks psychiatrische behan-
delingen welgevallen. Of ze kiest ervoor het po-
tentieel aan dynamische kwaliteit die in vrijwel
elke aanval van krankzinnigheid besloten ligt aan
te spreken. Phaedrus gaat boodschappen doen en
als hij terugkomt is Richard Rigel er. Hij deelt
mee dat Lila zei dat Phaedrus haar wil vermoor-
den en met Richard mee te willen naar huis. Ze
vertrekken inderdaad. Phaedrus concludeert dat
Lila voor de aanpassing heeft gekozen en de keu-
ze voor dynamische kwaliteit, voor vernieuwing
en losmaking van statische patronen, niet aan-
durfde. Hij overweegt dat ze hem wellicht heeft
ervaren als een potentiële moordenaar van haar
oude ik, als een bedreiging van haar statische
waardepatronen. Ze kon de positieve mogelijk-
heid van krankzinnigheid niet uitbuiten vanwege
haar gemis van rituelen. Een ritueel ziet Phaedrus
als een noodzakelijke statische vormgeving van
een mystieke ervaring. De mystieke ervaring is
voor hem een van de hoogste vormen van dyna-
mische kwaliteit. Hij bedenkt verder dat hij gedu-
rende de hele reis maar één ding heeft gedaan dat
moreel goed is: tegen Richard zeggen dat Lila
kwaliteit heeft. Hierdoor ging Richard zich mis-
schien verplicht voelen tegenover haar. Dit besef
geeft hem toch het gevoel gewonnen te hebben.
Evenals in Zen heeft dit gevoel van gewonnen te
hebben een morele betekenis: het gaat om het ge-
voel de strijd met moreel slechte krachten in zich-
zelf en in de buitenwereld te hebben gewonnen.

Pirsig eindigt het boek met filosofische bespie-
gelingen over zichzelf, Lila, Indische filosofie,
Indiaanse cultuur, en, natuurlijk, zijn Metafysica
van de Kwaliteit. Allemaal de moeite waard.
Maar ik heb zo mijn twijfels over de kwaliteit van
Phaedrus' relatie met Lila. Deze relatie lijkt mij te
zeer beheerst door de afstandelijkheid van de zo
verfoeide subject-object metafysica. Immers, hij
bestudeert haar en beoordeelt haar. In ieder geval
mis ik een echte ontmoeting tussen Lila en Phae-
drus. In Zen kon hij nog op de valreep een vorm
van existentieel-dialogische kwaliteit bereiken
met Chris. Met Lila lukt dat niet meer (Tussen

59



haakjes: naar mijn mening is existentieel-dialogi-
sche kwaliteit een mooi voorbeeld van een meng-
sel van dynamische en statische kwaliteit, waar-
naar Phaedrus zo op zoek is). Het ontbreken van
deze dialogische kwaliteit vinden we weerspie-
geld in de uitwerking van zijn Metafysica van de
Kwaliteit. Het gaat daar over dynamische kwali-
teit en vier vormen van statische kwaliteit, maar
geen woord over de waarde van de relatie met een
concrete ander. De sociale kwaliteit waarover hij
spreekt heeft immers alleen betrekking op maat-
schappelijke zaken. En de mystieke ervaring
stijgt ver boven een relatie met concrete mensen
uit. De veronachtzaming van existentieel-dialo-
gische kwaliteit geeft de Metafysica van de Kwa-
liteit in mijn ogen monologische of zelfs enigs-
zins egocentrische trekken.
In Lila convergeren het leven en de leer. Maar

tegen welke prijs? Waar is Chris? Zou het iets te
maken kunnen hebben met het absurde feit dat
Chris in 1979 op 22-jarige leeftijd als slachtoffer
van een banale, uit de hand gelopen roofoverval is
vermoord? Zouden de voornamelijk, intellectue-
le uitwerking van de Metafysica van de Kwaliteit
en het afscheid van Lila in het reisverhaal voor
Pirsig ook gediend kunnen hebben om het hart-
verscheurende en gek makende leed-om-een-an-
der het hóófd te bieden?

Adri Smaling

Norbert Elias. Mozart, de sociologie van
een genie (Van Gennep, Amsterdam 1991)

Mozart als wonderkind, later zijn leven, zijn on-
stuitbare creativiteit, briljante muziek en tragi-
sche, vroegtijdige dood: redenen te over om bi-
bliotheken vol te schrijven met romans, essays,
musicologische, psychologische en historische
studies over de persoon van Mozart en zijn tijd.
Mozart komt daarin naar voren als een op het eer-
ste gezicht nogal tegenstrijdige figuur: iemand
die verlegen was, maar ook de clown kon uithan-
gen, voor iedereen toegankelijke muziek schreef,
maar toch geen groot publiek verwierf, een genie
was, maar toch in eenzaamheid en armoede stierf.
Een psychologische studie van Mozart kan er

niet omheen hem in de context van zijn tijd te zien
en die was een bijzondere. Mozart leefde in een
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periode waarin de structuur van de feodale sa-
menleving allang ondermijnd, maar nog niet ver-
vangen was door die van de burgerlijke maat-
schappij (hij stierf, 35 jaar oud, in 1791, net voor
de Franse Revolutie). Norbert Elias heeft gepro-
beerd deze cultuuromslag in direct verband te
brengen met de persoonsontwikkeling van Mo-
zart. In zijn studie Young Man Luther (1958) deed
de psychiater Erik H. Erikson iets dergelijks. De
jonge Luther maakte in de overgang van puberteit
naar volwassenheid een persoonlijke crisis door,
die bij hem leidde tot een gevoel van extreme ver-
vreemding van de maatschappij. In het klooster
waar hij opgenomen werd, kon hij de rust vinden
zijn ideeën te laten rijpen en de energie om ze om
te zetten in fundamentele kritiek op de Rooms-
Katholieke kerk. Vervolgens werd hij door de
combinatie van zijn persoonlijkheid èn de maat-
schappelijke cultuuromslag, tot kerkhervormer
en grondlegger van het protestantisme.
Werd Luther bij wijze van spreken op het paard

getild door een bepaalde interferentie tussen per-
soonlijke en cultuurcrisis, Mozart werd er op zijn
manier volgens Elias het slachtoffer van. Als kun-
stenaar leefde hij eigenlijk in twee gescheiden
werelden: die van de hofadel en die van de kleine
bourgeoisie van die tijd. Enerzijds identificeerde
hij zich met de smaak en leefstijl van de adel, an-
derzijds had hij als hofmusicus geen andere status
dan die van bediende en moest hij de daarbij be-
horende vernederingen slikken. Als wonderkind
reisde hij met zijn vader de vorstelijke hoven af en
werd algemeen bewonderd. Door al die bewonde-
ring, ook om zijn uiterlijk en manier van optre-
den, ging Mozart zichzelf ook bijzonder voelen.
De enige manier om zich te uiten was via zijn mu-
ziek, afhankelijk als hij bleef van de adel en van
het hof van de aartsbisschop van Salzburg. Af-
keer van die afhankelijkheid deed hem tegen de
raad van zijn vader in ontslag nemen in de stellige
overtuiging het als 'zelfstandig kunstenaar' wel
te maken. Dit lukte echter niet: in de eerste plaats
was de sociale rol van 'artistiek genie' die zich-
zelf een publiek weet te scheppen dat hem onder-
houdt, nog niet tot ontwikkeling gekomen. Ten
tweede componeerde hij in zekere zin toch nog
'hofmuziek' , in een stijl die het grotere burgerlij-
ke publiek niet zo in vervoering kon brengen als
dat even later bij Beethoven het geval was. Ver-
stoken van de bewondering van een publiek en



misschien mede daardoor ook van de liefde van
zijn vrouw, kon Mozart het leven niet meer aan.
Aldus Elias die met zijn theorie, die behalve

cultuursociologische ook veel psychoanalytische
opvattingen herbergt, een interessante dwarsver-
binding tussen beide disciplines legt. Daarmee
laat hij de bekende feiten vanuit een ander per-
spectief zien en geeft ze een andere belichting.
Elias' studie, postuum uitgegeven, is wat frag-
mentarisch van opzet gebleven en bevat nogal
wat herhalingen, maar is toch zeer leesbaar.

Albert Nieuwland

J.M.J. Sicking, Overgave en verzet. De le-
vens- en wereldbeschouwing van Carry
van Bruggen (Passage, Groningen 1993).

'Zou het misschien niet jammer zijn, dat Carry
van Bruggen zoo in de philosophie is vervallen?
Ze schreef zulke aardige verhalen, die nog wel be-
prijsd en bekroond werden als ik me niet vergis.'
Aldus oordeelde de literatuurhistoricus Prinsen
in 1925 over de wijsgerige aspiraties van de Ne-
derlandse schrijfster die met aardige verhalen-
bundels als Het huisje aan de sloot velen voor
zich innam. Prinsen stond niet alleen in zijn oor-
deel; menig criticus wilde of kon niet verhullen
dat hij weinig waarde hechtte aan Van Bruggens
pogingen een heel wijsgerig systeem op te bou-
wen, zoals zij dat deed in de studie Prometheus.
In de ogen van Carry van Bruggen was deze

scepsis een zoveelste voorbeeld van de vooroor-
delen die bestonden ten aanzien van vrouwelijke
intellectuelen, vooroordelen die zij beschreef in
haar roman Uit het leven van een denkende vrouw.
De zoekende ziel Van Bruggen liet zich door het
dédain waarmee ze zo nu en dan bejegend werd,
evenwel niet van de wijs brengen en weigerde
zich te beperken tot het vertellen van onderhou-
dende verhalen. Zij zag zichzelf vooral als ie-
mand die een boodschap had uit te dragen. 'Ik
vind dat ik eigenlijk geschapen ben om dominee
te worden, ik neem heel goed waar hoe mijne na-
tuur sterk ethisch-philosophisch is aangelegd,
hoe ik trachten wil het algemene aan te duiden',
liet ze weten in het enige interview dat ze ooit
heeft gegeven. De Nederlandse literatuur kende
volgens haar wel romans met een goede structuur

en een fraaie stijl, maar 'bespiegelend inzicht'
ontbrak in dat proza. De compositie in haar eigen
boeken was vaak niet in orde, gaf Van Bruggen
toe. 'Ik geef daar ook niet erg om. Maar waar ik
wèl om geef, alles voor nalaat, dat is zelf-inzicht.'
Aan de levens- en wereldbeschouwing van

Carry van Bruggen, die zich zelf meer denker dan
kunstenaar voelde, is nog weinig serieuze aan-
dacht gegeven, stelt de Groningse neerlandicus
l.M.J. Sicking vast in zijn proefschrift Overgave
en verzet. Hij tracht met zijn boek licht te werpen
op haar filosofie, onder meer door de biografische
en sociaal-culturele context waarin haar werk
ontstaan is, te bespreken. Een echte biografie
heeft Sicking niet willen schrijven, mede omdat
er al twee boeken op dit terrein zijn: het verouder-
de en nogal tendentieuze Cany van Bruggen.
Haar leven en literair werk (1962) van M.-A.
lacobs en het meer populaire Van alles het mid-
delpunt (1980) van Ruth Wolf.
Doordat Overgave en verzet zowel filosofische

als biografische elementen bevat en beide niet op
een overzichtelijke manier gescheiden zijn,
draagt het boek een wat halfslachtig karakter.
Wellicht ware het beter geweest als Sicking twee
studies had geschreven, één waarin hij zich ge-
heel had geconcentreerd op de filosofie van Van
Bruggen en één waarin hij had geprobeerd
(nieuw) inzicht te verschaffen in haar levensloop.
Als men de ideeëil van de auteur van Prometheus
interessant vindt, is het niet zo belangrijk te weten
dat de schrijfster een weinig gelukkig huwelijk
had of een goede gastvrouw was. Door zijn aan-
pak versterkt Sicking misschien onbedoeld de in-
druk dat Van Bruggen weliswaar een boeiende
vrouw was, maar dat haar gedachtengoed op zich-
zelf de tand des tijds niet kan doorstaan.
Behalve door haar gemêleerde karakter wordt

de leesbaarheid van Overgave en verzet bemoei-
lijkt door de betrekkelijk willekeurige behande-
ling van onderwerpen en de wat wijdlopige stijl
van de promovendus. Sicking heeft geen duidelij-
ke stelling(en) die hij wil onderbouwen, maar
wandelt wat rond door het oeuvre van Van Brug-
gen en gaat hier en daar in op de denkbeelden van
romanciers en wijsgeren die haar beïnvloed heb-
ben. Menig lezer die het proefschrift uit heeft, zal
zich afvragen wat hij nu eigenlijk opgestoken
heeft, zeker als hij al eerdere publikaties over Van
Bruggen onder ogen heeft gehad.
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Dit alles neemt niet weg dat Overgave en ver-
zet sympathie en waardering verdient. Sicking
namelijk doet alleszins recht aan Carry van Brug-
gen. Hij heeft oog voor haar zwakke plekken (zo
merkt hij terecht op dat de stijl in haar verhalen zo
nu en dan wat pathetisch is, dat haar wijsgerige
gedachten soms vrij duister geformuleerd zijn en
dat men haar van tijd tot tijd op een tekort aan spe-
cifieke kennis kan betrappen), maar maakt tevens
duidelijk dat de denigrerende toon waarmee
iemand als Annie Romein over het filosofische
geploeter van 'het overgevoelige Zaanse jodin-
netje' sprak, misplaatst is.
Sicking verbergt overigens niet dat Van Brug-

gens behoefte aan een gesloten systeem hem
weinig aanspreekt. De schrijfster zocht bijna wan-
hopig naar een bron en een perspectief waaruit zij
kon leven, en vond enigszins verlichting bij He-
gel, een denker die aan het begin van de twintigste
eeuw in intellectueel Nederland in hoog aanzien
stond. Voorde filosoof Bolland bij voorbeeld was
er buiten de Hegelarij slechts ezelarij.
Eén van de dingen van Hegel die Van Bruggen

aanspraken, was het redeneren in tegenstellingen,
de dialectische methode. Tegenstellingen die
verzoend, 'aufgehoben', moeten worden, komen
in haar werk dan ook voortdurend terug. Zo argu-
menteert zij in Prometheus dat de mens heen en
weer geslingerd wordt tussen twee driften: het
eenheidsverlangen en de distinctiedrang. Het
eenheidsverlangen is het streven naar vereenzel-
viging met het andere, naar vervloeiing en ver-
smelting. Het eenheidsverlangen is de grondslag
van elk religieus gevoel en van elk wijsgerig stre-
ven. Tegenover het eenheidsverlangen staat de
distinctiedrang, het streven naar zelfbehoud. Dit
streven naar handhaving komt tot uiting in het
zich onderscheiden: wat wil zijn, moet anders
zijn.
Van Bruggens pogingen alles te vatten in een

dialectisch proces, zijn niet altijd overtuigend,
betoogt Sicking, maar de toepassingen van haar
Hegeliaanse Eenheidsfilosofie leveren soms inte-
ressante inzichten op. De distinctiedrang die
kenmerkend is voor de levenslust, leidt in haar
analyse bij voorbeeld paradoxalerwijs tot kudde-
drift. Het zich vastklampen aan gemeenschappe-
lijke distincties is immers van levensbelang voor
iedere groep, omdat die anders met opheffing
bedreigd zou worden. Van nature beschouwt een
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groep het afwijkende als vreemd, inferieur of
vijandig; dogmatisme en absolutisme zijn inhe-
rent aan groepsvorming.
Haar hele leven heeft Van Bruggen gestreden

tegen het collectivisme. Zij heeft nooit veiligheid
en geborgenheid willen en kunnen vinden in be-
wegingen, ook al sympathiseerde zij wel met
sommige doelstellingen van zionisten, socialis-
ten en feministen. Het zoeken naar eenheid in de
chaotische werkelijkheid is per definitie een een-
zaam avontuur. In Van Bruggens roman He/een
wordt van de hoofdpersoon gezegd dat zij in een-
zaamheid de smarten en ontgoochelingen van het
zelfonderzoek leed. 'Het had haar beet en liet haar
niet meer los. Ze kon in het leven der mensen niet
delen, want het voerde af van de rechte weg der
waarheid, die zij zocht. '
De twijfels van een groot filosoof als Socrates,

in Van Bruggens mooiste roman Eva de Meest-
Verhevene genoemd, zijn voor een op praktische
hervormingen gerichte sociale beweging alleen
maar lastig. Voor de geboren buitenstaander Van
Bruggen bood slechts de extase van het inzicht
troost of, zoals het in Prometheus heet, 'de pure
verrukking van het Begrip, welke zelfs niet kan
worden begrepen door wie ze niet heeft beleefd' .
Die gelukzalige momenten van Begrip bleken

voor Van Bruggen uiteindelijk niet voldoende.
Na de verschijning van Eva (1927), waaraan ze
met al haar kracht had gewerkt, stortte ze in. Het
betekende het begin van een lijdensweg, die de
depressieve Carry van de ene psychiatrische in-
richting naar de andere voerde. Op 14 november
1932 nam ze een overdosis slaapmiddelen, waar-
aan ze twee dagen later overleed. Het is goed dat
Sicking ruim zestig jaar nadien laat zien dat de
noodlottige bezetenheid van Van Bruggen een
neerslag heeft gevonden in een oeuvre dat, hoe-
wel ongelijkmatig van kwaliteit, nog altijd fasci-
neert. Connie Palmen, dat moet duidelijk zijn,
was niet de eerste Nederlandse schrijfster die lite-
ratuur en filosofie op een intrigerende wijze met
elkaar heeft verbonden.

Gerry van der List



René Diekstra, Overleven, hoe doe je dat?
Over weerbaarheid (Aramith, Bloemen-
daal 1993).

De Wetenschap en Techniekweek wordt ieder
jaar georganiseerd en heeft tot doel belangstelling
te wekken voor en zicht te geven op de invloed
van wetenschap en techniek. Van een dergelijk
boekje moet je niet al te diepgravende stellingen
en beweringen verwachten. Niettemin slaagt
Diekstra erin de lezers na te laten denken over de
verhouding tussen individu en techniek. De vraag
is of techniek iets te bieden heeft voor de funda-
mentele behoeften van de mens.

Wat dit boekje (uitgegeven ter gelegenheid van
de Se Wetenschap & Techniekweek 1993) direct
voor me innam, was de inleiding, waarin Diekstra
de problematiek van het nadenken over 50.000
jaar geleden terugbrengt tot het opsplitsen in le-
vens met een duur van 62,5 jaar. We krijgen dan
te maken met SOOlevens. Dit is - voor mij althans
- veel overzichtelijker dan denken over 50.000
jaar. SOOlevens is te overzien. Als je dan rekent
dat 650 levens in holen werden doorgebracht, dan
houd je maar 150 levens over. Van die 150 trek je
er nog eens SOaf waarin de mens geschreven taal
ontwikkelt om informatie over te brengen van het
ene leven naar het andere. En het is maar zeven le-
vens geleden dat mensen hun informatie via het
gedrukte woord kunnen krijgen. Dat is zo onge-
veer je bet-bet-bet-bet-overgrootmoeder. De tijd
(met enige precisie) kan de mens pas sedert vier
levens meten Ge bet-overgrootmoeder). Pas in dit
SOOeleven is er sprake van 'hogere' techniek en
dit SOOeleven is ook verschillend vanwege de
snelheid en omvang van de technische verande-
ringen.

Wat is de grootste drijfveer geweest van de
mens om 'techniek' te ontwikkelen? Volgens
Diekstra is dat angst. En ik denk dat hij gelijk
heeft. Is het niet zo dat mensen in de eerste plaats
een plek zoeken waar ze veilig zijn? Zelfs in onze
'technische' maatschappij willen we een plek
waar we niet belaagd worden door anderen die
ons willen doden. Kijk naar de asielzoekers,
waarvan velen het oorlogsgebied ontvluchten
met achterlating van hun have en goed. Bescher-
ming zoeken mensen, voor zichzelf, voor hun
kinderen, voor hun partner. Uit angst vluchten
mensen, ze scheppen afstand van hun belagers.

Afstand kunnen we ook scheppen door afweer-
middelen te zoeken die we op afstand kunnen ge-
bruiken, zodat we niet altijd hoeven te vluchten.
Eerst eenvoudige, een stok als wapen, later een
werppijl (nog meer afstand) en nog later geavan-
ceerder wapens. Met deze wapens compenseer-
den we onze eigen onmacht, vaak in samenwer-
king met soortgenoten. Het is dus niet alleen de
'techniek' die belangrijk is, maar ook en vooral
de samenwerking met anderen.

De vroege mens is al een echte homo sapiens
sapiens. Hij is zich van zichzelf bewust, hij kan
denken over zijn denken, over zijn eigen zwakte
en sterfelijkheid. En hij zal over de grenzen van
zijn eigen lichamelijke beperktheid heen willen
gaan. Uit de spanning tussen lichamelijke be-
perktheid en zijn geest die geen grenzen kende is
volgens Diekstra de techniek geboren. Hoe wij-
der de grenzen worden met behulp van de tech-
niek, hoe meer de mens de slaaf werd van
techniek om de wereld te overzien, om er grip op
te houden. Maar ook het omgekeerde was het
geval. Hoe meer techniek de mens ontwikkelde,
hoe meer macht de techniek kreeg.

De vraag die Diekstra vervolgens stelt, is of de
mens met de techniek zichzelf verbeterd heeft.
Door de vele mogelijkheden in onze samenleving
is de deur naar het paradijs op een flinke kier
gezet. Maar echt gelukkiger is de mens er niet op
geworden. Ondanks het feit dat er zo veel meer
mogelijkheden zijn om jezelf te amuseren dan in
alle voorbije jaren bij elkaar, blijken mensen in
deze eeuw in toenemende mate aan depressies te
lijden.

De angst van de mens voor de mens is naar
Diekstra's idee een van de opvallendste kenmer-
ken van de techniek. Hoe hoger de techniek, hoe
inventiever de mens op de mens jaagt. Diekstra
somt martelingen op die wij kennen uit de beel-
den van de oorlog in Bosnië en Servië. Hoe ver-
schrikkelijk deze martelingen ook zijn, ik denk
toch niet dat zij erger zijn dan martelingen die
mensen hebben ondergaan in vorige eeuwen. Wij
weten te weinig van de wereldgeschiedenis,
meestal slechts iets van de geschiedenis van ons
eigen werelddeel. Diekstra maakt ook weer ge-
wag van het psychologische experiment van In-
gram in 1963. Daaruit blijkt dat het gedrag van
mensen niet alleen wordt bepaald door hun per-
soonlijkheid maar ook door de situatie waarin zij
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verkeren. Hij vraagt zich af of het experiment van
de techniek niet gestopt moet worden; de mens
lijkt zijn weerbaarheid te verliezen tegen een
gang van zaken die hij begonnen is om zijn weer-
baarheid te verhogen. Maar blijkbaar is het expe-
riment te ver gegaan om eruit te stappen. Is de
moderne technische samenleving een barbaarse
gelegenheid, waar geen plaats meer is voor
beschaving? Of kan de mens nog kiezen tussen
barbarij en beschaving?

Aan de hand van enkele voorbeelden van 'tech-
nische' gelegenheden tracht hij dan een antwoord
te vinden op de vraagstelling van de titel. Hij
noemt de grote stad waar grote aantallen mensen
in heel weinig ruimte leven. Deze overbevolkte
omgeving heeft grote invloed op ons gedrag: ver-
krachting, agressie en criminaliteit komen hier
meer voor dan in landelijke omgevingen. Ook de
zintuiglijke overbelasting werkt dergelijk gedrag
in de hand en kan tevens een verklaring zijn voor
het feit, dat geen hulp wordt geboden aan anderen
die in nood verkeren. Vooral de invloed van la-
waai werkt negatief op het vermogen van onze
hersenen om sociale prikkels op te pikken, zodat
we niet reageren op noodsignalen van anderen.

De techniek heeft als zeer succesvolle behoef-
tenbevrediger de auto voortgebracht, waardoor
onze territoriumbehoefte bevredigd wordt. We
kunnen overal, zij het tijdelijk, gebied in bezit ne-
men, andere auto's wegjagen, mits het technisch
vermogen groter is. Het is een tweede huis of
huid; hij biedt bescherming tegen weer en wind,
is warm en comfortabel en we voelen ons er on-
kwetsbaarder in.

Diekstra concludeert dat de kloof tussen het
oorspronkelijke en moderne milieu van de mens
op een aantal punten zo groot is, dat het natuurlijk
aanpassingsvermogen van de mens overvraagd
dreigt te raken. Mensen zijn echter inventief en
vinden wel min of meer oplossingen voor de pro-
blemen. Het punt is echter, dat we de problemen
wel moeten kunnen onderkennen. Soms is er ech-
ter sprake van een zo geleidelijke ontwikkeling
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van een ziekte dat de symptomen ervan door de
meeste mensen als betrekkelijk normaal worden
beschouwd. Als voorbeeld noemt hij de hoge
bloeddruk, die veroorzaakt wordt door een hoog
gebruik van zout. Bij volkeren die geen zout aan
hun voedsel toevoegen daalt de bloeddruk licht
na de leeftijd van 25 jaar. In onze cultuur echter
vinden we het normaal dat de bloeddruk progres-
sief stijgt na het 25e levensjaar. In de medische
handboeken is vele tientallen jaren beweerd dat
het progressieve verband tussen leeftijd en bloed-
druk normaal was. Vermoedelijk hebben we een
deel van de epidemie aan hart- en vaatziekten
over onszelf afgeroepen.

Een ander voorbeeld is de toenemende depres-
sies bij jongeren. Vroeger kwamen depressies
vooral voor bij ouderen en waren betrekkelijk
zeldzaam onder jongeren. Tegenwoordig is het
omgekeerd. Diekstra wijt dit vooral aan het 'lang-
zame verdwijnen van het kind'. Kinderen worden
hoe langer hoe vroeger seksueel volwassen, maar
de leeftijd waarop onze hersenen zijn uitgerijpt is
niet gewijzigd. De evenwichtige ontwikkeling
van jongeren verloopt minder synchroon. De pre-
cieze oorzaken daarvan zijn nog niet bekend.
Maar met het vroege verdwijnen van 'het kind'
nemen ook de depressies bij jongeren toe.

Diekstra besluit door te stellen dat de kwaliteit
van ons leven vooral afhangt van de aanwezig-
heid en de kwaliteit van directe contacten met an-
deren. Techniek schept veel te vaak afstand waar
nabijheid op haar plaats is. Ze doet te vaak belof-
ten waar bescheidenheid op haar plaats is, zoals in
de wetenschap. Zij geeft ons nog veel te veel te
doen, waar ze ons te denken zou moeten geven.
Freuds antwoord op wat een mens goed moet
kunnen was: 'Lieben und arbeiten'. In deze volg-
orde heeft ook de techniek ons niets en iets te bie-
den.

Emmy Jacobs
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