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Onderwerp 

Spinom En ce vwo 

Geachte heer Bauwman, 

Uw brief heb ik mat bellrangstelling gelezen. 

U zult wel von mi] willen aannemen, dat Ik uw waardering voor Spinoso oIs een van de grootste 
Nederlanders deel. Maar juist In het perspectief van wrlor5pinuzo vuor stond. en wat hem in zijn tlld 
daardoor overkwam, mog u van mij niet verwachten wot u mij vroogt. 

IkzoI niet 01s vartqenwoordiger van de overheid. in ofiuljking van wat de vakdéskundigen en de 
didactici hoo r  mij is gebleken met instemming van de lemen filmofie zoals veAegenw~ordigd door 
hun vereniging VFVOI daorcrver hebben bepuatd, goon vrsorschrijven dot in het centraal exumán 
filmofie de i d e e n  van Spisioza aan de ~ r d e  moeten komen vanwege het geestelijke belang dot de 
werhald aan die ideefin wenst te hechten. 

Dut wil niet zeggen dat ik mi j  onttrek aan mijn verantwoordelijkh.eid. Als ik het idee zou hebben dat u 
gelijk had met uw stelling dat de oorznokvun een en ander zou liggen in idsolqische 
~o.oringen~menheid von de bstrokken wkdeskundigan. dan zou dat voor mij sen reden zijn w r n  in te 
grijpen, Ik heb begr~gan, bot u de suggesties in deze richting in een gesprek met betrokkenen hebt 
teruggenomen. Ikvind dat terecht. want ik ben er zeker van dat het niet zo ia. 

Ikwil grrrag nog ingaan op de ochtergrand van een en onder. Het gaat niet om het examenprogramma 
als zodanig: Spinaza komt door gewoon in voor, dus In elk gavol in het schoolexurnen. Het gnat nu 
slechts om het speciale wisselende andenusrp dat een beperkt aontnl jaren hst centraal examen zal 
warmen. Arrn dat ~ndenverp worden bijzondere eisen gesteld, die niet slachtsviakweten~choppe~ljk von 
oord zijn, maar sok samenhangen mat didactiek. toegankelijkheid van de originele teksten e.d. 
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Dat betekent. dal aok bij dit onderwerp het niet bij voorbarst een gegeven is dut Spinozri aan de orde 
moet, d aigenlij k kan, komen, 

Tut slot: onlangs heb ik de deifinitiwe cnnun van de Nederlandse geschiedenis en cultuur in ontvangst 
genamen. Het is een naar zijn aard beperkte selectie van 50 'vensters' wauwcm alle Pledsrlandars 
kennis mmten narnan. De beide stantssecreturi$$en en ik hebben dot idee wergennrnen. 20 zuC 
Spinuso in de zgn. kerndolelan worden opgenomen: de permanente l a e ~ t o f  voor alle Iserlingen van 8 
td 12 jaar. Inderdoad: dag degen was verret. Mnar niet wur ralets heeft de conuncornmissié o.! .v. 
professor Van QaStmrn de keuze voor Spinioza als een van de gront~te Nederlanders gemaakt. 
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Kopie van deze brief zend Ck oon prof, dr. Eis Guurny , dia zich eveneens namens u tot mij heeft gewend 
en oiiin de verenighg van de filwsofiedmenten VFVO. 

De minister vun Onderwijs, Cultuur en Wetenscha p, 


