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Afscheid Stefan Waanders 

“Ik heb aan de toekomst mogen bouwen”

Stefan Waanders neemt afscheid van Stichting Thomas More. Met “genoegen en 

dankbaarheid” kijkt hij terug op het vele werk dat hij vaak in stilte deed. “Ik heb mijn 

werk altijd gezien als het uitstrooien van zaden in onze samenleving. Te zijner tijd 

zullen die wortel schieten en vrucht dragen.”
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Hij groeide uit tot het gezicht van Stichting 
Thomas More: altijd vriendelijk, bescheiden 
en bedachtzaam. Na bijna zeventien dienst-
jaren, waarvan negen als directeur, neemt 
Stefan Waanders nu afscheid. Het Chinese 
spreekwoord dat hij graag mag aanhalen als 
hij over het werk van de stichting praat, is 
ook op hem zelf van toepassing: een boom 
die valt maakt meer lawaai dan een heel bos 
dat groeit. 

Waanders is van het groeiende bos, niet 
van de vallende boom. Hij is wat je noemt 
een stille kracht geweest, geen persoon om 
de schijnwerpers op te zoeken of om te 

grote schoenen aan te trekken. Maar het resul-
taat van zijn werk mag gezien worden: onder 
zijn leiding kreeg het beurzenprogramma 
gestalte, werden bijzondere leerstoelen herbe-
zet, werden tal van symposia, seminars, lezin-
gen en masterclasses georganiseerd, werd een 
indrukwekkende lijst van publicaties uitge-
bracht, werden grote overkoepelende thema’s 
als ‘Europa’ en ‘menselijke waardigheid’ 
volhardend op de internationale agenda gezet, 
en werd de stichting – met een nieuwe naam 
en een waardig eeuwfeest in aanwezigheid van 
koningin Beatrix – met succes de 21e eeuw in 
getild.

Samenhang
“Stichting Thomas More is een netwerkorga-
nisatie”, antwoordt Waanders als hem 
gevraagd wordt hoe hij zelf zijn betekenis voor 
de stichting ziet. “Eén van de karakteristieken 
daarvan is dat je nooit precies weet waar de 
sturing zit. Het is voor een organisatie als de 
onze daarom belangrijk dat de sfeer goed is, 
zodat de aanwezige talenten kunnen bloeien. 
Dat heb ik mogelijk proberen te maken.”

“Je moet soms ook onzichtbaar kunnen 
zijn, denk ik. Ik hou van ambachtelijk inge-
bonden boeken, en ik vergelijk mijn rol wel 
eens met zo’n touwtje waarmee de bladeren 
ingenaaid worden. Als dat goed gebeurt, zie je 
het touwtje niet. En toch houdt het de boel bij 
elkaar. Ik herinner me dat ik eens mocht spre-
ken in Maastricht over de spanning tussen 
geloof en wetenschap, en daarbij vertelde over 
het werk van Stichting Thomas More. Aan het 
einde kwam iemand naar me toe die zei: ‘Ik 
heb me nooit gerealiseerd dat al die verschil-
lende activiteiten onderling zo samenhangend 
waren, zo consistent.’ Dat vond ik een groot 
compliment. Zo heb ik geprobeerd te werken.”
De samenbindende factor typeert Waanders 
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kortweg als ‘katholieke levensbeschouwing’. De 
toenmalige Radboudstichting, zo legt hij uit, 
had zich in tweede helft van de vorige eeuw 
grondig moeten heruitvinden. De intellectuele 
emancipatie van het katholieke volksdeel – het 
oorspronkelijke doel van de stichting – was 
immers voltooid, de katholieke universiteit 
waar ooit voor geijverd werd, was allang een 
feit, de verzuiling was voorbij. Dus wat was nog 
de rol en betekenis van een katholieke stichting 
voor hoger onderwijs? Het antwoord dat toen 
gevonden werd was kort gezegd: het present 
stellen van de veelkleurige traditie van katho-
lieke levensbeschouwing in een open gesprek 
met de gehele academische wereld. De leerstoe-
len werden daarom nadrukkelijk aan de open-
bare universiteiten uitgerold en het beurzen-
programma werd opgezet om studenten van 
alle richtingen gelegenheid te geven kennis te 
nemen van die levensbeschouwelijke traditie. 
Het opzetten van het beurzenprogramma was 
één van de grote klussen waarvoor Waanders in 
1997 werd aangetrokken.

Ontmoeting
Waanders: “Door zo’n nieuwe activiteit veran-
der je zelf ook. De criteria waarop mensen 
gescreend werden voor een beurs, waren onder 
meer intellectuele nieuwsgierigheid en open-
heid naar katholieke levensbeschouwing. Bij 
mij kwam daardoor de vraag op: wat is die 
katholieke levensbeschouwing eigenlijk? Wat 
zijn de wezenlijke kenmerken van die katho-
lieke identiteit? En ik heb die vraag gesteld in 
het netwerk. Aanvankelijk werd daar wat huive-
rig op gereageerd. Er werd mij zelfs gezegd: 
‘Een echte katholiek stelt zich die vraag niet.’ 
Toch heb ik die vraag vastgehouden. En met de 
hoogleraren ontstond een heel interessant 
gesprek, waarin we die programmatische 
formulering gevonden hebben, die ook in een 
prachtige publicatie resulteerde: de voortdu-
rende ontmoeting van geloof en wereld. Wij 
hebben zo als eerste in decennia de term ‘katho-
lieke levensbeschouwing’ op de agenda gezet. 
Dat heeft doorgewerkt in al onze activiteiten en 
een dertigtal publicaties waaraan ik heb 
meegewerkt.”

Met proselitisme heeft die belangstelling 
niets te maken, beklemtoont Waanders. “Ik 
kreeg wel eens de vraag, als ik verteld had over 
wat wij deden: ‘Ja maar wat wil de stichting 
eigenlijk?’ Dat woordje ‘eigenlijk’ suggereert een 
verborgen agenda. Maar mijn antwoord was 
altijd: Stichting Thomas More heeft geen 
andere ambitie dan de universiteit helpen 
universiteit te zijn. Dat doen wij vanuit onze 
eigen levensbeschouwelijke traditie, en wij 
huldigen niet het standpunt van verlichtings-

fundamentalisten dat religie en wetenschap 
niets met elkaar van doen hebben. Er bestaat 
een spanning tussen, maar die kan ook vrucht-
baar worden uitgehouden.”

Het katholicisme kent nu net een lange 
traditie van rationeel denken, waarin bovendien 
heel veel verschillende denkstijlen naast elkaar 
konden staan. “De kracht van de katholieke 
traditie is de veelkleurigheid ervan. Het heeft 
iets van: laat honderd bloemen bloeien. 
Tegelijkertijd is het geen bijeengeraapt zootje. 
Er bestaat een zekere samenhang, een op elkaar 
betrokken zijn ondanks onderlinge verschillen. 
Ik citeer graag die regel uit een gedicht van nota 
bene een protestants dichter: ‘Gods witte licht 
breekt in kleuren, kleuren zijn daden van het 
licht dat breekt.’ Die veelkleurigheid is belang-
rijk, maar altijd vanuit het besef dat ze een 
gemeenschappelijke oorsprong hebben, uit de 
breking van het witte licht, van God.”

Wortel schieten
Het opereren in die traditie is volgens 
Waanders een blijvende evenwichtskunst. 
“We zijn maar een kleine stichting, en moeten  
ons staande houden in een drievoudig span-
ningsveld: universiteit, kerk en samenleving. 
We hebben ze alle drie nodig, maar kunnen er 
ook nooit helemaal mee samen vallen – dan 
verliezen we ons bestaansrecht. Ik heb wel 
eens gezegd: geen van die drie geledingen zal 
helemaal tevreden met ons zijn, en dat kan 

een indicatie zijn dat wij ons werk goed doen.”
De resultaten van dat werk zijn – het 

spreekwoord van het groeiende bos indachtig 
– lang niet altijd direct waarneembaar. 
Waanders: “Ik heb mijn werk altijd gezien als 
het uitstrooien van zaden in onze samenleving. 
Te zijner tijd zullen die wortel schieten. Je ziet 
dat niet altijd. Natuurlijk, ik schep er graag over 
op dat er nu al op drie niveaus in de stichting 
oud-scholars verantwoordelijkheid nemen: in 
het bestuur, bij de hoogleraren en nu ook in de 
directie. Maar er zijn zo veel andere plekken 
waar onze activiteiten voor studenten in stilte 
doorwerken. Een huisarts die zich realiseert dat 
een patiënt meer dan een dossiernummer is. 
Een leraar die dankzij een aanvullend leerjaar 
anders voor de klas staat. De manier waarop 
iemand leiding geeft aan een bedrijf. Daaraan 
zie je dat het werk van deze stichting vrucht 
gaat dragen. Ik heb in dit werk talloze veelbelo-
vende jonge mensen ontmoet, daar zullen we 
nog van horen. Ik ben daarom ook niet pessi-
mistisch over de toekomst.”

“Ik kijk met veel genoegen en dankbaar-
heid terug op de zeventien jaar dat ik hier 
werkzaam mocht zijn. Ik vind het echt heel 
mooi werk. Hiervoor was ik hoofd van het 
archief van KPN. Daar conserveerde ik het 
verleden. Ik heb bij Stichting Thomas More 
aan de toekomst mogen bouwen.”

Anton de Wit

Symposium
Op 11 december 2013 vindt in Utrecht een 

afscheidssymposium plaats voor  

Stefan Waanders. Meer informatie op blz. 11 

van deze nieuwsbrief.

“Er zijn zo veel plekken  
waar onze activiteiten in  

stilte doorwerken”

a c t u e e l

Stefan Waanders Foto: Arnaud Mooij / Echt Mooij Fotografie
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Thijs Caspers is oud-
scholar en schrijver van 
het boek Proeven van 
goed samenleven. 

Met Bluyssen overleed de 
laatste nog levende 

Nederlandse concilievader

Mgr. Jan Bluyssen

Een bisschop van de mensen

Zijn deelname aan het Tweede Vaticaanse Concilie noemde hij “mazzel” en  

“een hoogtepunt van mijn leven”. Een herinnering aan de geliefde bisschop Jan 

Bluyssen.

Op 8 augustus, de naamdag van de heilige Dominicus, verruilde mgr. 
Johannes Wilhelmus Maria (Jan) Bluyssen (1926-2013) het tijdelijke 
voor het eeuwige. De laatste nog levende Nederlandse concilievader had 
al tijden een broze gezondheid, maar overleed toch vrij plotseling. 

Na zijn terugtreden als bisschop van bisdom ’s-Hertogenbosch in 
1984 woonde mgr. Bluyssen in de Mariënburg, in het hartje van ‘zijn’ 
stad aan de Dommel. Hij genoot daar de zorg 
van de Zusters JMJ aan de Sint Janssingel. 
Ofschoon hij een teruggetrokken bestaan 
leed, had hij veel aanloop en bleef hij in 
woord en daad een ‘bisschop van de mensen’. 
Het meest treffend werd mij dit duidelijk 
toen ik vorige zomer samen met een collega 
mgr. Bluyssen mee uit nam voor een tochtje naar de St. Jan. Gedrieën 
bezochten we een tentoonstelling over de lijkwade van Turijn. Na 
afloop dronken wij nog een glaasje aan de voet van de kathedraal en 
genoten wij van het zonnetje, waarna wij, langzaam zijn rolstoel voort-
duwend, huiswaarts hobbelden. Eenmaal op weg schoten veel 
Bosschenaren de monseigneur even aan voor een kort praatje, een 
groet. Het maakte ons duidelijk hoe geliefd hij was.

Vaticanum II
In zijn boek Gebroken wit, vrijmoedige herinneringen (1995), blikt 
Bluyssen terug op zijn leven. Eerlijk en open schrijft hij over zijn 
jeugd in Nijmegen, de jaren aan kleinseminarie Beekvliet in Sint 
Michielsgestel en zijn vorming aan het grootseminarie in Tilburg.  
Een goede tijd, met moeilijke momenten. Hij noemt het overlijden 

van zijn vader de verdrietigste gebeurtenis uit 
zijn jeugd. Hierdoor komt zijn moeder als 
alleenstaande vrouw van begin veertig alleen 
te staan voor de opvoeding van acht 
kinderen.

Na zijn priesterwijding volgt Bluyssen 
een voortgezette studie in de ascetische theo-

logie in Rome. Daarop volgt een benoeming tot kapelaan in Veghel en 
tot surveillant op Beekvliet – zijn oude kleinseminarie. Tot ieders 
verrassing wordt Bluyssen eind 1961 benoemd tot hulpbisschop van 
het bisdom ’s-Hertogenbosch. In die hoedanigheid neemt hij deel als 
concilievader aan het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965). Zijn 
deelname samen met mgr. Bekkers, de toenmalige residerend  
bisschop van het bisdom ’s-Hertogenbosch, beschouwt hij als 

‘mazzel’ en een geweldig voorrecht. In 
Gebroken wit spreekt hij onomwonden 
over de impact die het concilie op hem 
had: “Het Tweede Vaticaans Concilie blijft 
het hoogtepunt van mijn leven. Die peri-
ode was zo indrukwekkend, zo boordevol 
bezieling! Daar was de aarde voelbaar met 
de hemel verbonden, daar inspireerde de 
Geest Gods de Kerk tot nieuwe uitspra-
ken, nieuwe bezieling en nieuwe hoop. 
Het was echt een feest om dat te mogen 
meemaken.” Over de blijvende relevantie 
van het concilie schreef Bluyssen vlak voor 
zijn overlijden, in zijn voorwoord bij de 
recente bundel van Stichting Thomas 
More, Het Tweede Vaticaans Concilie. Een 

tussenstand na vijftig jaar: “Het is de moeite 
waard om naar dit initiatief van vreugde en 
hoop terug te kijken om zicht te krijgen op 
de wegen die thans, een halve eeuw later te 
bewandelen zijn.”

     Applaus
Op donderdag 15 augustus nam een stamp-
volle kathedraal afscheid van mgr. Jan 
Bluyssen. Bij zijn uitvaart klonk tot drie-
maal toe luid applaus voor een man die 
weliswaar al jaren geleden een stap terug 
deed, maar nog altijd gedragen wordt in de 
harten van de mensen.Mgr. Jan Bluyssen Foto: Jaap van Eeden

i n  m e m o r i a m
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Nieuw beurzenprogramma met klassieke vorm

“Een unicum in de universitaire wereld”

Het beurzenprogramma nieuwe stijl van Stichting Thomas More is kleinschalig en 

uitdagend voor student en docent. “Heel Oxfordian”, menen de coördinatoren die bij 

de Nijmeegse pilot betrokken waren. “Een midden vinden tussen kroeg en academie, 

dát is de uitdaging.”

Je kunt gerust van een stille revolutie spre-
ken: in slechts enkele maanden tijd wist 
Stichting Thomas More een geheel nieuw 
beurzenprogramma te ontwikkelen én imple-
menteren. Dat verliep snel en opvallend 
soepel, vertellen Marcel Becker en Han 
Rouwenhorst, beide werkzaam aan de 
Radboud Universiteit Nijmegen, waar de 
eerste pilot plaatsvond. Becker, universitair 
docent ethiek, is Nijmeegs coördinator van 
het beurzenprogramma en 
Rouwenhorst is contactpersoon 
vanuit het honoursprogramma 
van de Radboud Universiteit – 
of, zoals hij het zelf minder 
diplomatiek uitdrukt, “leveran-
cier van studenten”.

Dat het zo vlot en soepel 
ging, komt door de eenvoudige 
en bescheiden opzet van het 
beurzenprogramma nieuwe 
stijl: studenten krijgen een 
beurs om in kleine groepjes een 
zelfgekozen reeks huiskamer-
colleges of ‘privatissima’ te 
volgen bij meewerkende hoogle-
raren en docenten. In maart 
gingen de eerste privatissima 
van start bij Edith Brugmans (zie ook More 
95). Inmiddels is ook een reeks van bijzonder 
hoogleraar Ciano Aydin begonnen en later 
dit jaar volgt nog een huiskamercursus van 
Marcel Becker zelf. De pilot wordt doorlopen 
door twee groepen van elk vijf studenten.

Motivatie
Ook de selectie van deze studenten verliep 
uitermate soepel, vertellen de coördinatoren. 
Becker: “Han had een goed beeld van de 
studenten, en wij beiden hadden een duide-
lijk beeld van wat je van studenten vraagt. 
Namelijk om echt even buiten hun studie te 
gaan staan en reflectief aan de slag te gaan 
met meer levensbeschouwelijke vragen. Je 
proeft aan het vocabulaire wel of iemand daar 
echt affiniteit mee heeft.” 

Rouwenhorst: “We hebben geworven 
onder studenten van het honoursprogramma. 
Hier in Nijmegen is dat complementair, het 

is al iets wat je er bij doet. Dus bijna alle 
studenten die je hier aantreft zijn al zeer 
gemotiveerd. Mensen die het alleen maar om 
die beurs van duizend euro te doen was, zijn 
we eigenlijk niet tegengekomen. Toch was 
het wel spannend voor Marcel en mij. Wij 
hebben onafhankelijk van elkaar de aanvra-
gen beoordeeld, dus we wisten niet of we op 
één lijn zouden zitten. Maar toen we hier 
tegenover elkaar kwamen te zitten, bleek dat 

wij precies dezelfde studenten geselecteerd 
hadden.”

Net als in het oude beurzenprogramma 
komen de bursalen uit alle mogelijke studie-
richtingen: er zitten natuurwetenschappers bij, 
bestuurskundigen, psychologen, geneeskundi-
gen, politicologen. Is er zoiets als een ‘typische’ 
bursaal? Toch wel, meent Rouwenhorst. “Ik 
denk dat er ruwweg twee typen zijn. Het ene 
uiterste is de veelvraat, die niet genoeg kan krij-
gen van het leren, die zo veel mogelijk verschil-
lende dingen in zich op wil nemen. Aan de 
andere kant is er de student die zich met plezier 
en succes op een studie heeft toegelegd, maar 
binnen die studie levensbeschouwelijke reflec-
tie gemist heeft. Beide typen studenten zijn 
zeer gemotiveerd.”

Betrokkenheid
“Wat ik zo spannend vind aan het nieuwe 
beurzenprogramma”, zegt Becker, “is dat de 

studenten enerzijds wordt gevraagd om te 
reflecteren vanuit hun persoonlijke betrokken-
heid, maar dat anderzijds op verstandige en 
niet impulsieve wijze te doen. Vanuit je betrok-
kenheid reflecteren, is in principe niet weten-
schappelijk. In de wetenschap gaat men nu 
net uit van een zekere kritische distantie en 
objectiviteit. Je eigen opvattingen bewaar je 
maar voor je vrienden in de kroeg. Maar is het 
nu mogelijk om met diezelfde betrokkenheid 

te reflecteren, en toch een zekere 
verstandigheid te bereiken? Een 
midden vinden tussen kroeg en 
academie, dát is de uitdaging.”
“De kleinschaligheid van het 
nieuwe beurzenprogramma is 
een unicum in de universitaire 
wereld”, meent Rouwenhorst 
“want studenten zijn gewend 
om betrekkelijk anoniem in 
collegezalen te zitten. Dat je met 
een klein groepje medestuden-
ten optrekt maakt het uitdagend, 
maar tegelijkertijd uitnodigend. 
Ik ken studenten die in een 
college met twintig man hun 
mond niet open doen, maar in 
zo’n intieme setting het hoogste 

woord voeren. De drempel is lager. Nieuw is 
deze vorm overigens niet, eerder klassiek. 
Het beurzenprogramma is heel Oxfordian. In 
Oxford is het ook zo dat je met slechts een 
paar andere studenten veel tijd doorbrengt 
met een hoogleraar rond een bepaalde 
thematiek.”

Becker: “Dat geeft ook de mogelijkheid 
om als docent met spannender onderwerpen 
aan de slag te gaan. Zo ga ik in mijn huiska-
mercolleges teksten van Thomas van Aquino 
lezen. Daar kun je in een regulier academisch 
programma, en zelfs in een honourspro-
gramma, niet direct mee aankomen. Met 
zo’n kleine groep kun je je veel beter in moei-
lijkere onderwerpen vastbijten. Studenten 
komen daardoor ook beter los van hun speci-
alisme; leren buiten hun vaste denkkaders te 
denken. Dat maakt dit programma echt een 
aanvulling op het bestaande universitaire 
aanbod.”

a c t u e e lb e u r z e n

Anton de Wit, freelance 
publicist, is eindredacteur 
van More.

Marcel Becker (l.) en Han Rouwenhorst Foto: William M0ore
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a c t u e e l 

Met zijn fabelachtige talenkennis (Grieks, Latijn, Hebreeuws, 
Arabisch, Frans, Duits, Engels, Italiaans en Spaans) blijft niet alleen 
geen enkele bron van de westerse beschaving Rémi Brague vreemd; 
het maakt hem ook tot een gevreesde deskundige die academische 
blunders en miskleunen in interpretaties van klassieke teksten feil-
loos onderuithaalt en dat alles met een ironie waar men niet minder 
lelijk van thuiskomt. Hij doceerde zowel antieke, Arabische en 
Middeleeuwse wijsbegeerte aan de Parijse Sorbonne, op de Guardini-

Lehrstuhl te München en als John Findley professor aan de universiteit 
van Boston. In 2010 werd hij lid van de Académie des Sciences Morales 

et Politiques.

Verontrustende vraag
De irritatie die de kwalificatie ‘katholieke intellectueel’ bij Brague 
oproept – vraag je of de loodgieter katholiek is? – gaat gepaard met een 
even onverschrokken etalage van de rijkdom van de christelijke traditie, 
die menig product van de Franse école laïque – wat hij overigens zelf is 
– een lesje leert. In het nawoord van Europe. La voie romaine (1992), 
vertaald in vrijwel alle talen die de Europese Unie rijk is, presenteert 
Rémi Brague zichzelf als volgt: “De lezer heeft er recht op te weten wie 
zich tot hem richt, wat mijn standpunt is, waar wat ik meer of minder 
gebrekkig weet thuishoort. Ik ben dus een Fransman, katholiek, filosoof 
van vorming en academicus van beroep. Mijn onderzoeksgebied nam 
een aanvang bij het klassieke Griekse denken en richt zich tegenwoor-
dig op de (vooral joodse en islamitische) Middeleeuwen.”

De zelfschets van Brague is goed terug te vinden in de trilogie die hij 
op stapel heeft gezet. La sagesse du monde (1999) schetst vooral het beeld 

van de mens die thuis is in het antieke universum en zich ook in de 
Middeleeuwen op bijbelse gronden nog geborgen weet in de natuur. La 

loi de Dieu (2005) oriënteert zich verder op de Middeleeuwen en schetst 
de verhouding van de mens tot een goddelijke wet en het erop gegronde 
verbond in de joodse, christelijke en islamitische religie. Door een 
bepaalde interpretatie van de goddelijke wet is elk van die tradities een 
specifieke verhouding aangegaan met de opkomende zelfstandige poli-
tieke macht. Beide studies liepen uit op de enigszins verontrustende 
vraag waaraan de moderne mens zijn humaniteit nog kan ontlenen als 
het universum en de natuur geen zingevend referentiekader meer 
bieden en de mens zichzelf opwerpt als de enige wetgever. Met Les 

Ancres dans le ciel (2011) en het onlangs verschenen Le propre de l’homme. 

Sur une légitimité menacée (2013) gunt Brague ons een vooruitblik op het 
te verschijnen afsluitende deel van de trilogie: Le Règne de l’homme. 

Rode draad in Bragues oeuvre is de problematisch geworden legi-
timiteit van de eigenheid van de mens. Ze wordt bedreigd door een 
humanisme dat slechts een anti-‘anti-humanisme’ zonder fundament 
is. Niet alleen de eigenheid van de mens in het groter geheel van de 
natuur maar ook de ermee gepaard gaande unieke verantwoordelijk-
heid van de mens staan onder druk. Brague zoekt een uitweg in de 
herontdekking van de rede, die slechts werkelijk zichzelf is als ze prak-
tisch is. Binnen het spanningsveld van gebondenheid aan een wet 
(heteronomie) en zelfwetgeving (autonomie) begrijpt de rede dat ze 
zichzelf alleen kan verwerkelijken als ze trouw is aan haar eigen 
bestaanscondities. Ethiek is daarom metafysica. Alleen als zijn een 
goed is, is er een reden tot bestaan.     

Erfgenaam
In tegenstelling tot wat sommige conservatieven bij de auteur zoeken, 
gaat het Brague daarbij niet om een terugkeer naar het verleden. We 
kunnen de verlopen tijd niet ongedaan maken noch de rijkdom van de 
Moderniteit – met name de verklaring van de rechten van de mens – 
uit het geheugen van de mensheid wissen. Maar dat betekent niet dat 
we naar de verworvenheden van het verleden niet zouden kunnen en 
soms behoren terug te keren als noodzakelijke conditie van werkelijke 
vooruitgang. In feite was dat al de les van Europe. La voie romaine. Het 
eigene van Europa is niet de restauratie of het reveil, maar de altijd 
weer nieuwe renaissance, die berust op haar besef van culturele ‘secun-
dariteit’ en excentrische oriëntatie. Europa beseft erfgenaam te zijn van 
vele culturele tradities die haar dragen maar die nooit haar verworven 
identiteit zijn. De eigen cultuur objectief kunnen beoordelen als die 
van een vreemdeling: dat is van onschatbare waarde, dat maakt, steeds 
opnieuw, een renaissance mogelijk. 

Boekuitgave
Tijdens het colloquium Europa’s hoogste goed op 22 november ontvangt 

Brague het eerste exemplaar van de Nederlandse vertaling van zijn boek 

Europe. La voie romaine, onder de titel Europa. De Romeinse weg.

Rémi Brague, een bevlogen Europeaan 

Op 22 november spreekt de Franse filosoof Rémi Brague bij het afscheid van  

Donald Loose in Rotterdam (zie ook blz. 11). Loose schetst een intellectueel portret 

van de gevierde en gevreesde Fransman.

p o r t r e t

Donald Loose is bijzonder 
hoogleraar vanwege 
Stichting Thomas More 
aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam

Rémi Brague Foto: Ed Alcock/Hollandse Hoogte
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Botsende wereldbeelden: letters versus cijfers 

Het geschreven woord is zo ingeburgerd dat we weleens vergeten dat het een vorm 

van techniek is, die een revolutie veroorzaakte in ons denken en handelen. De huidige 

informatierevolutie zet de ‘geletterdheid’ onder druk.

René Munnik is bijzonder 
hoogleraar vanwege 
Stichting Thomas More 
aan de Universiteit 
Twente.

In het denken over de relatie tussen geloof en 
techniek speelt de ethiek een dominante rol. 
Volkomen terecht, want de invloed van 
hedendaagse techniek op ons leven is zo 
groot dat weloverwogen beslissingen noodza-
kelijk zijn. Een op menselijke waardigheid 
gericht gebruik van technische middelen eist 
moreel oordeelkundige besluit vorming. Dat 
is evident. Niettemin blijft een aantal belang-
rijke zaken onderbelicht wanneer men enkel 
aandacht heeft voor een ethische beoordeling 
of sturing van technische ontwikkelingen. 
Religieus geloof behelst méér dan een bundel 
morele richtlijnen, en techniek is méér dan 
alleen een instrument waarvan de betekenis 
enkel afhangt van de doelen die wij ermee 
nastreven. De techniek heeft namelijk ook 
een directe invloed op de manier waarop we 
tegen de werkelijkheid aankijken.

Mythisch
In mijn onlangs verschenen boek 
Tijdmachines heb ik geprobeerd om daar 
zicht op te krijgen aan de hand van een 
enkel thema: de manier waarop zich tijde-
lijkheid en vergankelijkheid aan ons voor-
doen onder invloed van de media. In dat 
boek is een grote rol weggelegd voor een 
techniek die door de meeste mensen hele-
maal niet meer als ‘technisch’ wordt gezien, 
omdat die volkomen ingeburgerd is en 
zodoende een ‘tweede natuur’ werd. Ik 
bedoel het alfabetisch schrift. Alleen jonge 
kinderen die leren lezen en schrijven erva-
ren het schrift nog als een techniek die strikt 
genomen bestaat uit een kunstgreep om 
menselijke stemklanken te representeren 
met tekens op papier. Het alfabet is in alle 
opzichten een menselijke uitvinding, maar 
de culturele en religieuze betekenis ervan is 
immens. Het realiseerde de transformatie 
van het gesproken naar het geschreven 
woord, en opende zodoende een volkomen 
nieuwe wereld; namelijk die van de tekst, 
waarin Gods Woord geschreven, waarin de 
wet gecodificeerd en het denken geletterd 
zijn. En wel in die mate dat ‘geletterdheid’ 
een bijna vanzelfsprekend onderdeel werd 
van het christelijke en later ook het huma-
nistische mensbeeld. 

Meer dan drieduizend jaar geleden, toen 
het alfabetisch schrift nog niet was uitgevon-
den, bestond het woord slechts als gesproken 
woord. Het was gebonden aan stemmen en 
monden, het werd begeleid door gebaren, 
het eiste de nabijheid van sprekers bij luiste-
raars… en het was buitengewoon vluchtig. In 
die tijd liet het verleden zich niet kennen 
door zijn eigen gearticuleerde en gearchi-
veerde mededelingen, maar vernam men 
daar enkel over door het horen-zeggen: via 
verhalen. Verhalen die het moeten hebben 
van herinnering en vertelling zijn erg vatbaar 
voor improvisatie. Met behulp van metrum, 
rijm en melodie hield men volzinnen in het 
gareel. Deze poëtische middelen onder-
steunden het geheugen; verhalen werden 
geconserveerd als lied, spreuk of gedicht. 
Bovendien: werd een verhaal, een gezang of 
een spreuk niet in herinnering gehouden 
door het herhaaldelijk te vertellen, te spelen 
of te zingen, dan verdween het spoorloos. 
Alleen door aansprekend te worden (of te 
blijven), verleidde een verhaal de mensen 
om het door te vertellen. Het mondelinge 
verslag van een veldslag moest wel een sage 
over een godenstrijd worden om niet in 
vergetelheid te raken. In een cultuur zonder 
geschriften bestaan de sporen van het 
verdere verleden daarom enkel uit sterke 
verhalen van het type ‘er was eens…’. Zo’n 
verleden is ‘mythisch’; het is van een andere 
orde dan de tijd waarin men zelf leeft en het 
is niet door een continue tijdlijn verbonden 
met het heden. En in een orale cultuur – 
waarin men dus geen kennis heeft gemaakt 
met het schrift – is dat de enige manier 
waarop het verleden zich meldt. Wie of wat 
er schuilgaat achter Odysseus kunnen we 
niet weten; hij blijft een schim gehuld in de 
nevel van de voortijd. Hij is geen historische 
figuur en hoort niet thuis in een tijd waarin 

ons leven zich afspeelt. En de noodzakelijke 
voorwaarde van deze overgang van prehisto-
rie naar geschiedenis was de uitvinding van 
het alfabet.

Schriftreligie
Iets vergelijkbaars geldt voor het denken. 
Reflecterend en systematisch, kortom ‘gelet-
terd’ denken vereist een bepaalde verhouding 
tot het woord, die zonder het schrift nage-
noeg onmogelijk is. Wanneer de taal enkel 
als gearticuleerde klank voorkomt, dan is de 
verhouding tussen de woorden eerder 
musisch dan grammaticaal, en geeft ze 
nauwelijks aanleiding tot het markeren van 
strakke begripsonderscheidingen. Dat lukt 
pas wanneer de taal zichtbaar wordt gemaakt 
als een grammaticale structuur. En daarvoor 
is het schriftteken (Grieks: gramma) onont-
beerlijk. Etnolinguïstische studies onder (nog 
maar schaarse) pure orale culturen tonen aan 
dat men daar zelfs eenvoudige oefeningen in 
abstract en categoriserend denken niet kan 
oplossen. In plaats daarvan beschikt men 
over een fabelachtig vermogen tot memorise-
ren, ondersteund door narratieve en poëti-
sche hulpmiddelen. Volgens de taaltheoreti-
cus Eric Havelock was de Griekse 
schriftrevolutie de noodzakelijke voorwaarde 
voor het ontstaan van de Griekse filosofie. De 
werken van Homerus en Hesiodus zijn nog 
‘oraliteit op sterk water’, maar de dialogen 
van Plato zijn al een exponent van geletterd 
proza. En Plato kon enkel als geschrift deel 
uitmaken van onze cultuur geschiedenis.

Alleen al het feit dat het alfabet in Israël 
en iets later in Griekenland werd geïntrodu-
ceerd, wijst op de immense cultuurschep-
pende betekenis van deze techniek. In Israël 
was het een voorwaarde voor de schriftreligie 
en in Griekenland voor het geletterde filosofi-
sche denken. Dat zijn twee pijlers van 
de westerse beschaving en 
de christelijke levensbe-
schouwing. En zoals 
gezegd: deze beschaving 
verwierf door het schrift 
‘geschiedenis’, in de objectieve gestalte 
van een dagelijks groeiend archief met 
sporen van het verleden, en een dagelijks 

De schriftrevolutie was  
de noodzakelijke  

voorwaarde voor het  
ontstaan van de filosofie 

e s s a y
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De ‘mechanisering’ van  
ons wereldbeeld kwam neer  
op een ‘mathematisering’

groeiende bibliotheek waarop het geletterde 
denken een beroep doet en waarin het zich 
uitdrukt. 

Mechanisering
Omstreeks de zeventiende eeuw gebeurde er 
iets met het denken en met de tijd. Het 
mathematisch denken ontwikkelde zich in de 
natuurwetenschap. Daarin vatte men de tijd 
steeds meer op als variabele ‘t’ in een wiskun-
dige vergelijking. En de verbluffende nauw-
keurigheid waarmee men zodoende een 
aantal processen kon beschrijven, wekte bij 
menigeen de verwachting dat men definitief 
greep kreeg op de tijd. Sommige natuurpro-
cessen lieten zich exact voorspellen en 
werden daardoor beheersbaar. Dat was een 
voorwaarde voor de moderne techniek en 
voor de gedachte van de ‘maakbaarheid’ van 
de werkelijkheid. Men spreekt in dit verband 
wel over de ‘mechanisering van het wereld-
beeld’. Maar E.J. Dijksterhuis maakt in zijn 
gelijknamige boek ook duidelijk dat die 
‘mechanisering’ in feite neerkwam op een 
‘mathematisering’ van onze visie op de reali-
teit. Hij had gelijk; vanaf het einde van de 
twintigste eeuw heeft deze mathematisering 
zich ontwikkeld tot ‘informatisering’. Dat 
heeft ons de computer, de multimediacul-
tuur en de informatiesamenleving opgele-

verd, waarin de rol van de tekst in toene-
mende mate onder druk komt te staan. Die 
‘informatisering’ heeft, zo vermoed ik, een 
culturele impact vergelijkbaar met de invoe-
ring van het schrift 3000 jaar geleden. Zoals 
het schrift het geletterde denken vormde en 
de realiteit van de geschiedenis onthulde, zo 
beheerst de informatisering in snel tempo 
ons perspectief op de werkelijkheid… die 
wordt niet meer als ‘Boek der Natuur’ opge-
vat, maar vooral als een uitdrukking van een 
mathematische formule of een programma. 
Het lichaam wordt bijvoorbeeld in de biolo-
gie opgevat als de expressie van een 
DNA-programma, met de genetische recom-
binatietechniek tot gevolg. Of de geest als een 
vorm van informatieverwerking door het 
brein in de cognitiewetenschap, met discus-
sies rond de ‘vrije wil’ tot gevolg.

In mijn boek ga ik uitgebreid in op de 
consequenties van deze verwetenschappelij-
king en informatisering; hoe ze, bijvoorbeeld, 
media mogelijk maakten waardoor het verle-
den zich veel directer aandient dan in een 
schriftcultuur, en hoe ze zodoende de gestalte 
van de geschiedenis zelf transformeerde: de 
Tweede Wereldoorlog doet zich aan ons 
werkelijk anders voor dan de Tachtigjarige 
Oorlog – niet alleen omdat ze recenter is, maar 
vooral door al het beeld- en geluidmateriaal 
waarmee ze zichzelf laat zien en horen.

Voor God spelen
Nu wil ik echter wijzen op iets anders. Men 
zegt wel dat door de opkomst van de natuur-
wetenschap de wereld ‘onttoverd’ is, en dat 
de moderne techniek de mens een bijna 
onbeperkte beheersingsmacht heeft 
verleend zodat de wereld en de geschiede-
nis onder het voorteken van hun ‘maak-
baarheid’ zijn gekomen en mensen de 
mogelijkheid kregen om ‘voor God’ te 

spelen. Deze ontwikkelingen worden in 
verband gebracht met de secularisering van 
de hedendaagse cultuur en ze liggen tevens 
ten grondslag aan de ethische bekommernis 

om de technische mogelijkheden 
op een verantwoorde wijze in te 
zetten. Maar vanuit het perspec-
tief dat ik hier naar voren breng, 
is er ook iets anders te zeggen. 

De westerse beschaving en 
de christelijke levensbe-
schouwing zijn name-
lijk op een bepaalde 

manier ge bon den aan een 
techniek; die van het alfabet waarin 

het woord schrift werd. Dat heeft ons niet 
alleen de schriftreligies in strikte zin opgele-

verd, maar ook een aantal fundamentele 
culturele realiteiten, met name de geschre-
ven geschiedenis, de gecodificeerde wet en 
het geletterde denken. De christelijke levens-
beschouwing is zeer nauw verbonden met de 
geletterde kijk op de werkelijkheid. Het 
geschrift is alomtegenwoordig in haar theolo-
gie en spiritualiteit – litterae divinae, sacra 

pagina, lectio divina.

Van de andere kant behelst de heden-
daagse informatietechnologie veel meer dan 
slechts een nieuw soort technisch instrumen-
tarium om menselijke doelen te realiseren; 
haar brede maatschappelijke inbedding 
transformeert niet alleen de wereld waarin 
we leven, maar ze stuurt ook onze kijk op de 
werkelijkheid – letterlijk: onze wereldbe-
schouwing. Er zijn tekenen genoeg om aan te 
nemen dat deze geïnformatiseerde wereldbe-
schouwing de rol van de ‘letter’ onder druk 
zet. Men merkt dat bijvoorbeeld aan de 
manier waarop in het huidige wetenschappe-
lijke bestel de (geletterde) geestesweten-
schappen het afleggen tegen allerlei varian-
ten van computationele disciplines… tot en 
met de computationele taalwetenschap.

Als mijn inschatting juist is, dan houdt dat 
in dat de verhouding tussen ‘techniek’ en 
‘geloof’ niet slechts overeenkomt met de 
simpele rolverdeling tussen wat we (tech-
nisch) kunnen en wat we (religieus-ethisch) 
mogen of niet mogen of behoren te doen. Nee, 
die verhouding heeft dan ook het karakter van 
een confrontatie tussen twee levensbeschou-
wingen: een geletterde en een berekenende.

Kortingsbon

Lezers van More ontvangen € 7,50 korting 
bij aanschaf van het boek Tijdmachines 

van René Munnik. U betaalt geen € 26,95 
maar € 19,45. Lever deze kortingsbon  
in bij uw boekhandel of ga naar  
www.uitgeverijklement.nl waar u de 
kortingscode 90205668 kunt invullen. 
Deze actie loopt van 27 september tot en 
met 27 december 2013 en wordt exclusief 
aangeboden aan lezers van More.

✁
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Wim Zwijnenburg, 
oud-scholar, is beleids-
medewerker Veiligheid 
en Ontwapening bij 
IKV Pax Christi

Drones maken een oorlog niet ‘schoon’

Onbemande drones spelen een belangrijke rol bij wat president Obama eufemistisch 

‘Overzeese Onvoorziene Operaties’ noemt. Wat zijn de praktische en ethische con-

sequenties hiervan? En hoe verandert het onze perceptie van oorlogsvoering? Een 

pleidooi om de vuile kant van de ‘schone oorlog’ vooral niet uit het oog te verliezen.

Doodt een militair makkelijker 
als de vijand slechts een stipje 

op een beeldscherm is?

Onbemande vliegtuigen hebben hun plaats op het slagveld veroverd. De 
afgelopen tien jaar is het gebruik van Unmanned Aerial Vehicles 
(UAV’s) – of zoals ze in de volksmond heten: drones – sterk toegeno-
men. Regelmatig lezen we in de krant dat Amerikaanse drones van de 
CIA in Pakistan, Jemen of Somalië weer een aanval hebben gepleegd op 
de Taliban, Al-Qaida of andere terreurgroep. Los van de CIA-aanvallen 
is het gebruik van drones sinds de aanval in 
Irak gemeengoed geworden in gewapende 
conflicten. Onbemande vliegtuigen vlogen al 
mee in de Balkanoorlog in 1999, en werden 
gebruikt voor verkenningsvluchten boven 
Afghanistan in 2001 waar ze Bin Laden in de 
kijker hadden, maar nog niet onder vuur 
konden nemen. Bewapening van de drones volgde snel. In 2002 werd 
het eerste Al-Qaida-kopstuk in Jemen opgeblazen met een raket uit een 
drone. Sindsdien is het gebruik ervan niet meer weg te denken uit de 
Amerikaanse oorlogsdoctrine. Ook andere landen tonen grote inte-
resse: meer dan zestig staten beschikken inmiddels over drones, waar-
van een aantal bewapende versies hebben aangeschaft of in ontwikke-
ling hebben. 

Morele vragen
Voorstanders van het gebruik van gewapende drones benoemen als 
grootste voordelen de capaciteit om langdurig boven een slagveld rond 
te vliegen, informatie te vergaren en met precisie de vijand uit te 
kunnen schakelen, en dat alles tegen geringe economische kosten en 
lage militaire risico’s. Tegenstanders beweren echter dat drones hele-
maal niet zo precies zijn als wordt beweerd, en dat het gemak waar-
mee ze kunnen worden ingezet de drempel om geweld te gebruiken 
verlaagt. Daarnaast wakkert de continue aanwezigheid boven bevolkte 
gebieden woede aan en veroorzaakt het angst onder burgers, die niet 
weten wanneer de volgende raket kan inslaan. 

Aan het begin van de twintigste eeuw is vastgelegd in de 
Conventies van Geneve welke regels voor oorlog gelden. Later 
zijn die verdragen nog aangevuld met afspraken over welke 

wapens verboden zijn, zoals biologische en chemi-
sche wapens, landmijnen en clustermu-

nitie. Dat alles is zeker niet zinloos geweest. Ethiek heeft ontegenzeg-
gelijk invloed gehad op hoe we oorlog voeren. Militaire ethiek is 
onderdeel van de opleiding van soldaten. 

De inzet van drones roept nieuwe morele vragen op. De bediening 
op afstand schept de mogelijkheid om risicoloos te doden. Moorden 
wordt eenvoudig, goedkoop en ‘schoon’. Wat doet dat met een  

militair? Doodt die makkelijker als hij zelf 
geen risico loopt en de vijand slechts een 
stipje op een beeldscherm is? Wordt oorlogs-
voering zo een zaak van jongeren die opge-
groeid zijn met videospelletjes? Daarnaast 
verandert ook de publieke perceptie van een 
oorlog ingrijpend. Publieke betrokkenheid 

bij een conflict wordt minder als wij niet ervaren wat gevechtshande-
lingen teweeg brengen. 

Compassie
Westerse democratieën hebben rechtvaardige oorlogsvoering hoog in 
het vaandel staan in hun missies. Problematisch is echter het doel van 
deze missies: oorlog tegen terreur, wat valt daar onder? “Heel de 
wereld is mijn vaderland”, schreef Erasmus ooit. Nu lijkt heel de 
wereld een legitiem slagveld te worden, onder de noemer ‘War on 
Terror’, of zoals Obama het nu noemt: ‘Overzeese Onvoorziene 
Operaties’. De onmogelijkheid om een specifieke vijand te verslaan 
heeft geresulteerd in een globale dronecampagne. 

Zonder er voor te pleiten dat soldaten omkomen: drones en de 
dood moeten aan elkaar gekoppeld blijven. Er bestaat niet zoiets als  
schone oorlog zonder slachtoffers. Als de vuile kant van oorlog onbe-
licht blijft, verliezen we de compassie en menselijkheid die nodig zijn 
om het onrecht in oorlogen aan te kaarten. Wij zouden onszelf bovenal 
de kritische vraag moeten stellen: waarom willen wij deze ‘speeltjes’ 

zo graag? Wat hopen we ermee te bereiken? Zulke ethische vragen 
moeten in het politieke debat ingebracht blijven worden. Anders 

blijft de ethiek een theoretische exercitie van filosofen in hun 
vakbladen.

Samen met Cor Oudes schreef Wim Zwijnenburg voor 

IKV Pax Christi de publicatie ‘Onbemand maakt 

onbemind? Een verkenning van het debat over drones en 

robots in oorlogsvoering’. Dit rapport is integraal te 

downloaden via www.ikvpaxchristi.nl.Foto: US Air Force

o p i n i e
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Rudi te Velde is bijzonder 
hoogleraar vanwege 
Stichting Thomas More 
aan de Universiteit van 
Amsterdam.
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In mijn studeerkamer hangt een ansichtkaart met de afbeelding van het bekende schilderij van Pieter Bruegel I, De val van Icarus. Het 
schilderij is te vinden in Brussel, in het Museum voor Schone Kunsten. Eigenlijk zou men het daar ook in levende lijve moeten bekijken, 
want het schilderij is bijzonder rijk aan allerlei fijne details. Er valt veel op te zien. Vanuit een hoger gelegen landpunt kijkt men uit over zee. 
Er zijn schepen te zien, dichtbij en ver weg, ginds ligt een havenstad, en nog verder ziet men bergen. Op de voorgrond is een boer aan het 
ploegen. De voren worden messcherp door de aarde gesneden. Daarachter nog een herder met een kudde schapen. Men ziet de wereld in 
actie, een gewone dag, iedereen nog druk bezig in de ruimte die verlicht wordt door de ondergaande zon. De wereld voltrekt zich in het 
dagelijks werk. Toch is er net iets uitzonderlijks gebeurd; er heeft iets plaatsgevonden wat buiten de normale orde van de dingen valt. Een 
soort echo van die gebeurtenis hangt nog in de lucht. De herder kijkt vragend omhoog: hoorde hij nou iets? Het moment is al weer voorbij. 
Slechts een paar benen spartelt nog in het water.

De echo van Icarus’ val

Rudi te Velde staat stil bij een schilderij dat rijk is aan fijne details:  

Bruegels De val van Icarus.
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9 november 15.30-17.30 uur, Steigerkerk Rotterdam

Religie in Europa, Spiritualiteitslezing
Prof.dr. Donald Loose

Locatie 1e Nieuwstraathof 2
3011 GN Rotterdam
Telefoon: (010) 414 78 51
Nadere informatie en aanmelden: secretariaat@hetsteiger.nl

9 en 10 november, Dominicanenklooster, Huissen

Alumnidag/kloosterweekend
Over ‘levenskunst’

‘Leven is een kunst’, zo wordt wel beweerd. Maar wat betekent 
dat? Bestaat het leven soms uit een reeks ‘kunstjes’, die we met 
wat inspanning en goede wil uit een handboek kunnen leren? 
Paul van Tongeren meent van niet. Zijn opvattingen over levens-
kunst heeft hij in een boek gegoten, dat eerder dit jaar met de 
Socratesbeker werd bekroond. In de ochtend van zaterdag 
9 november gaat Paul met alumni van de Stichting Thomas More 
in gesprek over zijn inzichten. In de middag wordt de gedachte-
wisseling over levenskunst vervolgd.

De conversatie over levenskunst beslaat de zaterdag van 10.00 tot 
16.00 uur en vormt dit jaar de ‘landelijke alumnidag’. Locatie is 
het Dominicanenklooster te Huissen. 

Wie wil, kan dit jaar na de alumnidag in het Dominicanenklooster 
overnachten en genieten van een vervolgprogramma, dat loopt 
van zaterdag 16.00 uur tot 11.00 uur zondagochtend. Het aanvul-
lend programma biedt ruime gelegenheid voor bezinning, 
ontspanning en ontmoeting. Wie de alumnidag met overnachting 
verlengd, geniet feitelijk van een ‘kloosterweekend’ voor alumni.
Toegang alumnidag 35 euro, kloosterweekend 95 euro.

Nadere informatie bij Clarie Kiel: kiel@thomasmore.nl

16 november, 11.00-17 uur, Aula Radboud Universiteit Nijmegen

Europa – op zoek naar nieuw elan
Symposium Adelbertvereniging, Thijmgenootschap en 
Stichting Thomas More

Het elan waarmee na de Tweede Wereldoorlog decennialang aan 
de Europese Unie kon worden gewerkt, is inmiddels verdwenen. 
De Unie is ondemocratisch georganiseerd, en blijkt niet in staat 
om de in nationale verzorgingsstaten georganiseerde solidariteit 
op het hogere Europese niveau veilig te stellen.  
Sombermannen vrezen voor het einde van het Europese project. 
De Adelbert vereniging, het Thijmgenootschap en de Stichting 
Thomas More: zij somberen niet mee.  
Op een gezamenlijk georganiseerd symposium stellen zij 16 novem-
ber de vraag naar een nieuw, in de 21e eeuw passend Europees elan.

Tientallen jaren werd het project van een Europese Unie gedragen 
door het streven een nieuwe oorlog te vermijden, alsook door een 
breed gekoesterde wens om tussen het Noord-Amerikaanse 
samenlevings model aan de ene, en het Sovjet-Russische model aan 
de andere kant een eigen, ‘Europese’ vorm van samenleven vast te 
houden, gekenmerkt door democratische besluitvorming, maat-

schappijbrede solidariteit en een fundamenteel respect voor de 
christelijke traditie.

De tijden zijn veranderd. Anno 2013 leven er vrijwel geen mensen 
meer die de gruwelen van de wereldoorlog aan den lijve hebben 
ervaren. De christelijke traditie ligt onder vuur. Een wereldwijde 
economische crisis lijkt een eigen Europees samenlevingsmodel 
te ondergraven. Het naoorlogse Europese elan is verdwenen.

De oude ‘Europese Gedachte’ mag ter ziele zijn gegaan, het door 
populisten gepropageerde ‘terug’ naar een wereld van zelfstandige, 
elkaar beconcurrerende natiestaten is daarmee nog geen reële optie 
geworden. Adelbertvereniging, Thijmgenootschap en Stichting 
Thomas More nodigen u daarom uit om mee te denken over de 
contouren van een nieuw, in onze tijd passend Europees elan. 

Programma
10.00 uur Ontvangst
10.30 uur Opening door dagvoorzitter dr. Wim van de Donk 
10.45 uur Cultuurhistorisch panorama
 Prof.dr. Peter Rietbergen neemt ons mee in de 

geschiedenis van de Europese cultuur.
11.30 uur Europa als geestelijk project
 Prof.dr. Gabriël van den Brink verkent met ons de 

waarden die Europa samenbinden                                       
12.30 uur Lunch
 (tevens Jaarvergadering Thijmgenootschap)
13.30 uur Aanvang middagprogramma         
13.45 uur Een democratisch Europa?
 Tweegesprek onder leiding van Wim van de Donk met  

prof.dr. Dick Pels, en mr.dr. Ton van den Brink.
14.30 uur Een solidair Europa?
 Tweegesprek onder leiding van Jos Roemer met  

Arjan Broers en drs. Maria Martens.
15.15 uur Een religieus geïnspireerd Europa?
 Tweegesprek onder leiding van prof.dr. Eelke de Jong 

met prof.dr. Paul van Geest en Nora Asrami.
16.15 uur Afsluiting door dagvoorzitter Wim van de Donk
16.30 uur Borrel

Kosten: 40 euro (inclusief lunch)
Meer informatie en aanmelding: www.thomasmore.nl.
 

Illustratie: Len Munnik

a c t u e e la g e n d a
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22 november, Erasmus Universiteit, Rotterdam

Europa’s hoogste goed /
The Highest Good of Europe
Afscheidscolloquium prof.dr. Donald Loose

Prof.dr. Donald Loose neemt op 22 november afscheid als bijzonder 
hoogleraar vanwege Stichting Thomas More aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam. Ter gelegenheid van zijn afscheid is een 
colloquium georganiseerd, onder de titel Europa’s hoogste goed.

In de ochtend belicht een interdisciplinair panel wijsgerige, 
economische, historische en sociale aspecten van het thema. 
Sprekers zijn prof.dr. Jos de Mul, dr. Liesbeth Noordergraaf,  
prof.dr. Willem Schinkel en drs. Joost Hengstmengel. In de middag 
spreken prof.dr. Rémi Brague en prof.dr. Donald Loose zelf over 
Europa.

Programma
10.30 uur  Registratie en koffie
11.00 uur  Interdisciplinair panel
13.00 uur  Lunch
14.00 uur  Why Europe is in need of a strong concept of the good 

(Engels) 
 Prof.dr. Rémi Brague
15.30 uur  Aanbieding eerste exemplaar Europa. De Romeinse weg 

aan prof. Brague.
16.00 uur  Europa’s hoogste goed 
 Afscheidscollege prof.dr. Donald Loose
17.00 uur  Receptie

Meer informatie over het programma en aanmelden via de website 
van de Erasmus Universiteit: http://www.eur.nl/fw/europa/.

11 december, 13.00-17.30 uur, aula Universiteit Utrecht

Tekenen van de tijd. Christelijk leven na het 
Tweede Vaticaans Concilie 
Afscheidssymposium Stefan Waanders

Op 11 december 2013 vindt in de aula van de Universiteit Utrecht 
het afscheidssymposium van Stefan Waanders plaats. Onder 
leiding van dagvoorzitter prof.dr. Jozef Wissink zal van gedachten 
worden gewisseld over ‘de tekenen van de tijd’, een thema dat 
door het jubilerende Tweede Vaticaanse Concilie krachtig op de 

agenda werd gezet. De pastorale constitutie Gaudium et Spes 
formuleert het als volgt: 
“De kerk heeft te allen tijde de opdracht de tekenen van de tijd te 
doorzoeken en in het licht van het evangelie te interpreteren. Op deze 
wijze kan zij dan, op een aan elke generatie aangepaste wijze, een 
antwoord geven op de voortdurende vragen van de mensen over de zin 
van het huidige en toekomstige leven en over de onderlinge 
verhoudingen daartussen. Men dient dus de wereld waarin wij leven 
en evenzeer haar verwachtingen, strevingen en haar dikwijls 
dramatische karakter te onderkennen en te verstaan.” 
Sprekers uit het brede spectrum van universiteit, kerk en 
samenleving wagen zich aan de opdracht de tekenen van onze tijd 
te onderzoeken.

Programma:
13.00 uur Zaal open
13.30 uur Welkom en inleiding
13.45 uur Over de toekomst van het religieuze leven
 Benoît Standaert OSB, monnik van de St. Andries Abdij
14.15 uur Kwaliteit van professie: gewortelde passie, gebronde 

compassie
 mr. Marius Buiting, arts 
 directeur Nederlandse Vereniging voor 

Toezichthouders in de zorg (NVTZ), tevens voorzitter 
Beweging van Barmhartigheid

14.45 uur pauze
15.15 uur Techniek en de toekomst van de menselijkheid
 prof.dr. Ciano Aydin, oud-scholar en 
 bijzonder hoogleraar Stichting Thomas More aan de 

Technische Universiteit Delft
15.45 uur Tekenen voor rechtsontwikkeling   

prof.dr. Ernst Hirsch Ballin 
 Oud-minister van Justitie, hoogleraar Tilburg 

University en Universiteit van Amsterdam

16.15 uur Stefan Waanders 
16.30 uur Slotwoord 

mgr. Ad van Luyn SDB
 emeritus-bisschop van Rotterdam, oud-bisschoppelijk 

gedelegeerde Stichting Thomas More en oud-voorzitter 
COMECE

16.45 uur borrel en afscheidsreceptie

Toegang gratis op vertoon van een geldig toegangsbewijs, 
te verkrijgen via: www.thomasmore.nl.

Donald Loose in gesprek met alumni               Foto: Sandra Peerenboom

Ernst Hirsch Ballin  Foto: Sandra Peerenboom
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Authentiek

Ben je een authentiek persoon? Dat is geen 
gemakkelijke vraag. Zeker als de vragensteller na 
je eerste antwoord hardnekkig blijft zwijgen. 
Het overkomt tien jonge mensen die voor een 
korte documentaire van Brandstof werden 
geïnterviewd (te bekijken op internet: 
http://youtu.be/BF_Ja7-ujqs). De mannen en 
vrouwen zitten netjes en mooi opgemaakt in 
een professionele studio klaar, met een 
spotlight op hun gezicht. Ze zijn gekomen 
voor een interview. Maar na de openingsvraag zwijgt de interviewer in alle toonaarden.  
Wat doen ze? En wat zegt hun reactie over hoe authentiek ze zijn?

Gemaakt
De reacties zijn in grofweg drie categorieën in te delen. Een paar geïnterviewden 
antwoordt stellig ‘ja’ op vraag, maar brengt vervolgens geen woord meer uit. Een tweede 
groep beantwoordt de vraag ook bevestigend, en komt meteen met een toelichting. Ze 
zeggen bijvoorbeeld: “Want ik vind bepaalde dingen goed en normaal, en daar blijf ik 
bij”, “ik ben eigenwijs”, “ik reageer zoals ik 
vind dat ik moet reageren”, “ik probeer niets 
geforceerds te doen”, “ik ben die ik ben”, of 
“ik speel geen rol”. 

Ten slotte zijn er een paar die zichzelf 
niet authentiek vinden. Bob, bijvoorbeeld, 
proeft eerst het woord ‘authentiek’, en zegt dan ‘nee’. Hij is daarvoor, licht hij toe, veel te 
veel aan het nadenken over wat hij doet en hoe hij op anderen overkomt. Eigenlijk is hij 
best wel een ‘gemaakt’ persoon, concludeert hij. Maar daar ligt hij niet wakker van. 

Interessant is de manier waarop de geïnterviewden omgaan met de stilte die daarna 
valt. Sommigen lachen ongemakkelijk, anderen kijken juist rustig voor zich uit. Sven 
neuriet een liedje, kijkt rond en maakt een opmerking over de studio. Anderen zoeken 
contact met de interviewer. “Er komt nu niets meer, hoor”, zegt Fenna. “Ik kan heel lang 
mensen aanstaren hoor”, zegt Claire. “Dit is wel een heel raar interview zo, zonder 
vragen”, zegt Nico lachend. 

Contrast
Wie is het meest authentiek? Is het iemand die zegt dat hij in de omgang met anderen 
‘doet wat hij  vindt dat goed is’, zonder zich iets van anderen aan te trekken? Of moeten 
we vooral kijken naar wat de geïnterviewden doen? Wie is er het meeste op zijn gemak als 
de interviewer een oncomfortabele situatie creëert? Het is opvallend dat enkele jongeren 
zich maar moeilijk een houding weten te geven – terwijl ze zichzelf wel authentiek 
vonden. En Bob, die zichzelf niet zo authentiek vindt, wordt door de stilte juist niet van 
zijn stuk gebracht. 

Het contrast tussen woorden en daden maakt duidelijk dat authenticiteit te maken 
heeft met de moed om onder sociale druk trouw te blijven aan het beeld dat je van jezelf 
hebt. De weinig authentieke types laten hun reacties afhangen van de verwachtingen van 
anderen. Als er geen verwachting blijkt te zijn, zoals bij de stilte in het interview, weten ze 
niet meer wat ze moeten doen. Maar komt authenticiteit dan neer op ‘je helemaal niets van 
een ander aantrekken’? Hoe wenselijk is dat? En: kun je zonder anderen wel jezelf zijn? 

Juist het feit dat de meerderheid van de geïnterviewde jongeren aangeeft authentiek te 
zijn, illustreert hoeveel belang er aan wordt gehecht. Precies daardoor relativeert authen-
ticiteit zichzelf. Paradoxaal genoeg onderwerpen authentieke mensen, die trouw willen 
zijn aan zichzelf, zich aan een breed gedragen sociaal ideaal.

 Wouter Sanderse

Oud-scholar, lector beroepsethiek aan de Fontys Lerarenopleiding Tilburg.

c o l u m n c o l o f o n

Kun je zonder anderen  
wel jezelf zijn?

Foto: Dick van Aalst

More is een uitgave van Stichting Thomas More en wordt 

toegezonden aan donateurs en belangstellenden. Voor 

het aanvragen een gratis abonnement kunt u een bericht 

sturen naar het secretariaat; info@thomasmore.nl.

Stichting Thomas More, voorheen Radboudstichting, 

vormt een netwerk van op mens en maatschappij 

betrokken hoger opgeleiden: kritisch reflecterende 

mannen en vrouwen die boven de horizon van hun studie 

en beroep weten uit te stijgen. Zij zijn in staat om na te 

denken over het grotere geheel en hun plaats daarin. Zo 

kunnen zij in onze maatschappij het verschil maken: 

kunnen zij ‘More’ zijn. Velen in het netwerk weten zich 

gesteund door de rijke en veelkleurige katholieke traditie, 

die hen helpt bij het scherp stellen van de fundamentele 

vragen waarmee zij in hun persoonlijk, professioneel en 

maatschappelijk leven worden geconfronteerd.

Stichting Thomas More heeft de ANBI-status, d.w.z. is 

een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Voor haar activiteiten is zij geheel afhankelijk van 

bijdragen en schenkingen van particulieren en 

organisaties. Ook u kunt ons helpen, op een voor u 

fiscaal aantrekkelijke manier. Kijk voor meer informatie 

op onze website.

Adres Walpoort 10, 5211 DK ’s-Hertogenbosch

Telefoon 073 - 657 90 17

Internetadres www.thomasmore.nl

E-mail info@thomasmore.nl

Bankrekening 22.51.80.634, ten name van

 Stichting Thomas More,

 ’s-Hertogenbosch

IBAN  NL18FVLB0225180634

BIC code FVLBNL22
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