
Pen scoop 

Commentaar uit het 

Wetenschappelijk lnstituut 

Erasmus en Charta 

Enkele jaren geleden, op reis in een afgele
gen streek van Tsjechoslowakije, reed ik een 
oude heer voorbij en stopte bij een kraantje 
om de dorst te lessen en van het landschap 
te genieten. Daar kwam die oude heer aan
gestapt, roepend en zwaaiend met z'n wan
delstok. lk verstond hem eerst niet, maar 
toen hij dichterbij kwam hoorde ik tot m'n 
verbazing: 'Vander Stoel, Vander Stoel!' De 
naam van een toen inmiddels al afgetreden 
minister van Buitenlandse Zaken. 
Natuurlijk volgde een gesprek. Wat bedoel
de die oude Tsjech? Hij vertelde hoe enthou
siast hij nog steeds was over het bezoek dat 
minister Van der Stoel destijds aan Praag 
had gebracht en vooral over het feit dat hij 
de vrijheidslievende professor Jan Patocka, 
Charta-sympathisant, openlijk ontvangen 
had. 
Patocka is enkele weken daarna overleden, 
naar verondersteld wordt mede vanwege de 
druk die hij van de Tsjechische regering 
onderging. Maar de daad was gesteld. En 
Vander Stoel had dat rnogelijk gemaakt, aile 
diplomatieke bezwaren opzij schuivend. Oat 
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is voor mensen die in een dictatuur Ieven 
veel belangrijker dan wij, gerieflijk levende 
westerlingen, ons kunnen voorstellen. Wij 
snappen niets van hun moed om risico's te 
aanvaarden. We zijn de bezettingstijd verge
ten. Sommigen onder ons leuteren er maar 
op los, menende dat het toppunt van objec
tiviteit bestaat uit de ontkenning of verdoe
zeling van het grote morele verschil tussen 
een democratie en een dictatuur. Daarmee 
velen verradend die juist op onze partijdig
heid recht hebben. 

Charta 77 
Zeer vel en in T sjechoslowakije passen zich 
aan bij het regime, houden zich gedeisd. Wie 
zijn wij dat we hen dat kwalijk zouden ne
men? Des te opvallender is de moed van de 
Charta 77 -ondertekenaars. Want zij ver
liezen daarmee wei al hun carriere-vooruit
zichten. De CSSR is hetland met de hoogst
opgeleide taxichauffeurs, zo wordt spottend 
gezegd. Andere geleerden eindigen als mu
seumsuppoost. Het was dan ook een goed 
idee om Charta 77, als beweging, te eren. 
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Een groep die opkomt voor de burgerrech
ten en onlangs inspireerde tot het 'Memo
randum, gericht aan burgers, groepen en 
regeringen van aile CVSE-Ianden' 1l om de 
'Helsinki-akkoorden nieuw Ieven in (te) bla
zen'. Oat is een document waar, gelukkig, 
ook het IKV voor getekend heeft. Contacten 
met onafhankelijke Oosteuropese groepen 
zijn van groat belang voor de ontwikkeling 
van het denken over Oost/West-verhou
dingen! 

In dat memorandum wordt op beschaafde 
toon voor zulke simpele dingen gepleit als 
- vrijheid van beweging in eigen land; 
- erkenning van het bestaan van een onaf-

hankelijke sector van uitgeverijen; 
- geen restricties op het meebrengen van 

boeken, geluidscassettes, tijdschriften 
etc. naar andere Ianden, voorzover het 
gaat om persoonlijk bezit van de reizende; 

- geen beperking op het contact met bui-
tenlanders. 

En een beetje verdergaande wensen in het 
stuk: 

- onbeperkte reismogelijkheden tussen aile 
CVSE-Ianden. Handhaving van het recht 
op terugkeer; 

- onmiddellijke vrijlating van aile politieke 
gevangenen in aile CVSE-Ianden die in 
hun activiteiten nooit geweld hebben ge
bruikt noch gepropageerd. 

AI metal een goed document van een 14-tal 
pagina's dat onlangs aan de onderhande
laars tussen Oost en West in Wenen is aan
geboden. Oost-europese ondertekenaars 
hebben daarmee nogmaals hun beroep en 
positie op het spel gezet. 
Wat was er eigenlijk tegen om zo'n humane, 
geweldloze groep de Erasmusprijs te verle
nen? Toch hield het Nederlandse departe
ment van Buitenlandse Zaken dat tegen. 
Een leidende persoonlijkheid van Charta, dat 
kon er nog mee door. Vooral als het een 
befaamd schrijver was die misschien om z'n 
schrijverschap en niet om z'n politieke rol 
geacht kon worden in aanmerking te komen. 
Maar daar bleef het niet bij. De rede die 
namens de prijswinnaar gehouden zou wor-

504 

Pen scoop 

den, werd door het bestuur van de Stichting 
'Premium Erasmianum' ter beoordeling, ja 
ter censurering, aan het departement voor
gelegd. En ja hoar, de ijverige ambtenaar trof 
enkele zinsneden aan die onaardig waren 
voor de regering van 'een bevriende mo
gendheid'. Zoiets kan in tegenwoordigheid 
van het koninklijk huis niet uitgesproken 
worden! 
lneens krijgt de strafe 'de Koning van His
panje heb ik altijd geeerd' een actuele en 
onmeezingbare inhoud. Tenminste als de 
betekenis wordt vervormd tot een knieval 
voor autoriteiten. 

Finlandisering 
Zijn wij beleefd tegen onderdrukkers die in 
hoogheid gezeten zijn en onbeleefd tegen 
dappere strijders voor eenvoudige burger
rechten omdat zij niet in hoogheid gezeten 
zijn? Of is Nederland, ondanks z'n sterke 
bijdrage aan het NAVO-bondgenootschap, 
ondanks z'n innige band met de VS, gefin
landiseerd? Is er enige reden voor Neder
land om 'soft' te zijn als het om verdediging 
van mensenrechten gaat? 
De Finnen voelen zich beledigd als de term 
'finlandisering' wordt gebruikt. Oat woord 
suggereert volgens hen ten onrechte dat 
Finland zich onder Sovjetdruk stilhoudt als 
gesproken moet worden. Zij wijzen op hun 
vrije pers, en met recht. Zij wijzen op hun 
neutrale koers onafhankelijk van de USSR. 
Nederlanders die, terecht, waken tegen ver
zwakking van de westerse defensie houden 
ons vaak het spook voor van de finlandise
ring, de muilkorving, de zelfcensuur. Jammer 
dat dit argument in verval raakt. En dan nog 
wei onder aanroeping van de positie van het 
Oranjehuis. Want als daarin de oorzaak van 
de paging tot censuur op Charta en Havel 
zou liggen, dat zou dat Oranjehuis dan 
waard zijn? We weten wei beter. Oranje 
betekent 'vrij, onverveerd', 'de tyrannie ver
drijven'. Oat is nog heel wat meer dan het 

1) CVSE-Ianden zijn Ianden d1e deelnemen aan het Comite 
voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. 
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toestaan van openhartigheid tegen dicta
turen. 

Erasmiaans 
Op het eerste gezicht lijkt het alsof door 
deze affaire ook de nagedachtenis van Eras
mus onrecht is aangedaan. Bij nader onder
zoek blijkt het toch anders te zijn. De be
roemde schrijver Stefan Zweig21 schildert Er
asmus als een man zonder hero'fek. Eras
mus bond zich aan niemand. 'Hij heeft zijn 
onafhankelijkheidsverklaring niet trots voor 
zich gedragen als een monstrans doch als 
een dievenlantaarn onder zijn mantel ver
borgen.' 
Over onderdrukkende machten zegt Eras
mus: 'lk verdraag hun slechte wetten, omdat 
dat veiliger is' en hij meent dat die houding 
'in overeenstemming is met het gedrag van 
aile welmenende mensen wanneer zij geen 
hoop op succesvolle tegenstand zien'. In de 
Tsjechische situatie zou hij dus van elke 
actie, zoals die van Charta 77, afzien. 'Er zijn 

' Het Oranjehuis staat voor: 
'de tyrannie verdrijven'. ' 

dingen waarvoor het loont te lijden', schreef 
Jan Patocka kort voor zijn dood?1 Daar is 
niets Erasmiaans aan. Erasmus zocht op z'n 
best de literaire vermomming zoals die van 
'De Lof der Zotheid'. In dat boek kan hij van 
alles schrijven zonder ergens op aangespro
ken te worden. lmmers, 'de Zotheid zegt het 
maar'. 
Augustijn41 geeft een wat positiever beeld 
van Erasmus. Door zo tactvol en beleefd 
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mogelijk geformuleerde brieven tracht hij wei 
eens mensen in bescherming te nemen. 
Maar het motief daarvoor moet veelal wor
den gezocht in de vrees zelf het volgende 
slachtoffer te zijn. Ook Augustijn wijst erop 
dat Erasmus niet de moed had om zijn Ieven 
in de waagschaal te stellen voor de waar
heid. Hij zweeg als goede vrienden en leer
lingen de marteldood stierven. Dramatisch is 
het verhaal van Ulrich von Hutten, een van 
de door Erasmus meest gewaardeerde leer
lingen die van zijn kant in Erasmus een hulp, 
een toeverlaat zag. Toen Ulrich als zieke, 
berooide en opgejaagde banneling onder
dak zocht bij Erasmus, werd hij onder arm
zalige voorwendsels steeds weer gewei
gerd. Erasmus vond zoiets, in het veilige 
Bazel wonende, toch te riskant. Kortom, de 
Erasmusprijs, dat is niets voor Charta en 
niets voor een man als Havel. Het departe
ment van Buitenlandse Zaken en de Stich
ting Premium Erasmianum hebben zich keu
rig aan de Erasmiaanse stijl gehouden. Zij 
zouden van harte Eurasmus' uitspraak over 
Luther hebben kunnen parafraseren: 'Veel 
heeft Havel voortreffelijk gelaakt, wanneer hij 
het slechts gematigder had gedaan'. En 
'niet altijd moet de ganse waarheid gezegd 
worden. Het komt er zeer op aan hoe zij 
verkondigd wordt'. Zo werken bepaalde po
litieke intu'r'ties. 

lnzicht en inzet voor politrek 
Er zijn nog andere redenen waarom de 
Stichting Premium Erasmianum zich moet 
beperken bij het kiezen van kandidaten. 
Erasmus is nl. een veel te specifiek persoon 
om in zijn naam personen of groepen van 
uiteenlopende verdiensten te eren. 
Erasmus was een vroom geleerde. Vromer 
dan men heden ten dage aanneemt. Hij 
wilde een beter christen worden door gebed 

2) Stefan Zweig, Triomf en tragiek van Erasmus van Rotter
dam. Vertaling R.P. Sterkenburg, Meulenhoff, 1959, Am
sterdam. 

3) Vaclav Havel, Versuch, in der Wahrheit zu Ieben; von der 
Macht der Ohnmachtigen, vertaling Gabriel Laub. Rowohlt, 
1980. 
4) Cornelis Augustijn, Erasmus, Ambo/Baarn, 1986 
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en door studie van de Heilige Schrift. Op 
beide gebieden heeft hij grote hoogten be
reikt. Hij kende de mystieke ervaring, zijn 
studie van de bijbel maakte hem terecht 
beroemd. Zijn inzicht en inzet voor de poli
tiek waren echter zeer beperkt. Wie zijn 'De 
klacht van de vrede' 51 leest wordt getroffen 
door de machteloze morele oproepen, de 
stichtelijke en brave verzuchtingen. Zijn vre
deszin is bekend, maar als het erop aankomt 
zelf aanwezig te zijn, zoals tljdens de Rijks-

' Als het erop aankomt laat 
Erasmus verstek gaan. ' 

dag van Augsburg, dan laat hij verstek gaan, 
houdt het bij bemoedigende brieven en 
raadgevingen. En dat terwijl velen in beide 
kampen (bijvoorbeeld Lorenzo Campeggio, 
de pauselijke legaat en Philippus Melanch
ton, de delegatieleider van de protestanten) 
hoopten op zijn persoonlijke ingrijpen dat 
wellicht nog tot een overeenkomst had kun
nen leiden. Hij overschat het puur rationele 
van de schriftelijke, voorzichtige argumenta
tie. Daarmee is hij als (bijbels) humanist te 
typeren. Als iemand die tot de zeer dunne 
bovenlaag van zijn tijd behoort, 'zwak in de 
werkelijkheid geworteld', aldus Zweig. 
Onbekend met wat de mensen, het volk, 
beweegt. Zeker niet in staat om daarvan te 
leren. Zweig noemt hen 'bloat academische 
wereldverbeteraars, allen dorre zielen, wel
gezinde, nette, een beetje ijdele pedanten. 
Ze zien over het volk heen. De waarheid is 
voor hen een fijn geestelijk genoegen, zij 
wordt niet tot parool, tot plastische eis'. 'lk 
bemin de vrijheid, ik wil en kan nooit een 
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partij dienen', aldus Erasmus na de tragische 
affaire met Ulrich von Hutten. Het, humanis
tisch, individualistisch vrijheidsstreven heeft 
van meet af aan zijn asociale aard getoond. 
Dit is niet aileen een karakterologische of 
sociaal bepaalde houding maar wortelt in 
een filosofie. 'Het lichaam kan zonder de 
geest niet bestaan, de geest heeft het 
lichaam in het geheel niet nodig.' Dit weer
spiegelt zich in de stelling dat de politieke 
instellingen en verdragen niet helpen, maar 
dat slechts het hart en de gezindheid telt. 
We kunnen Erasmus niet kwalijk nemen dat 
de sociologie in zijn tijd nog niet was uitge
vonden. Was hij echter tot meer praktische 
politieke inzet voor gerechtigheid gekomen 
(volgens hem, terecht, het doel van de poli
tiek), dan was het politieke denken mis
schien minder in handen geraakt van de 
filosofen van de macht. Erasmus kan men 
niet eren door het uitreiken van prijzen aan 
mensen die voor het volk opkomen, die de 
politieke strijd niet schuwen. Men kieze 
daarvoor liever geleerden, schrijvers en vro
me meditatoren. Ook zij verdienen eer. Aan 
Charta kere men liever de Ulrich von Hutten
prijs uit. 

Erasmus, Erasmus! 
Die ontmoeting met de oude heer in Tsje
choslowakije laat me niet los. Zou hij nog 
Ieven? Stel, ik passeer hem weer met m'n 
Nederlandse auto. Stop bij dat kraantje om 
m'n dorst te lessen en van het landschap te 
genieten. En daar komt hij op me afgestapt. 
Zijn wandelstok zwaaiend boven zijn hoofd, 
en hij roept, ja, wat roept hij? 'Van den Broek, 
Van den Broek!' 
lk ga maar niet. 

A.M.O. 

5) Desiderius Erasmus, De k!acht van de vrede, vertaald 
door Truus van Leeuwen; Ad Donkers B.V., Rotterdam, 
1986. 
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