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In Memoriam J. P. van Praag
11 mei 1911 - 12 april 1981

Zijn laatste levensjaren: een broos fysiek gestel, een helder hoofd. En
omdat denken en doen één waren voor hem, ging het werk voort - tot zijn
lichaam het begaf. Hijzelf en wie hem liefhadden wisten dat het zo zou
gaan. Het was zijn keuze, die geëerbiedigd werd.

De dood van Jaap van Praag markeert een moment in de voortgaande ontwikkeling
van het moderne humanisme, hier en over de grenzen. Wat aan dat moment voor-
afging, is bekend: de wijsgerige grondslagen kregen hun eerste formuleringen, de
praktische werkzaamheden hun eerste strukturen. Zonder iemand van zijn
medewerkers te kort te doen, mogen we vaststellen dat bovenal Jaap van Praag die
eenheid van theorie en praktijk heeft belichaamd. Zijn bescheidenheid zou deze
woorden niet hebben toegestaan. Maar ze zijn waar.
En nu, na zijn dood? Met zekerheid valt daarover alleen te zeggen, dat in de
continuiteit van het moderne humanisme de invloed van zijn denken en doen nog
lang te bespeuren zal zijn.

Wijsgerige bezinning én pral<tijkvan humanisme
In de zevenentwintig jaargangen van Rekenschap die bij zijn leven zijn verschenen,
staan vrijwel alle belangrijke artikelen door hem gepubliceerd in de loop van de
meer dan dertig jaren die liggen tussen de verschijning van zijn Modern Humanisme
(1947) en zijn Grondslagen van Humanisme (1978); en sindsdien ook nog de tekst
van zijn afscheidscollege te Leiden, getiteld "Levensovertuiging, filosofie en
wetenschap" (1979) en de bijdragen "Doemdenken en toekomstgeloof" (1980) en
"Humanisme en Religie" (1981). Tezamen vormen zij het indrukwekkende verslag
van zijn wijsgerige bezinning op de grondslagen van het humanisme. Daarmee heeft
hij voor zijn deel één van de twee bestaansredenen van het Humanistisch Verbond
waar gemaakt en erkenning doen vinden bij buitenkerkelijken en andersdenkenden.
Hij verloor terzelfdertijd de complementaire bestaansgrond van het Verbond nooit
uit het oog: het humanisme als praktijk van "een bezielend beginsel en wereld-
omvattende idee ten behoeve van de ongodsdienstige mens in al zijn verschijnings-
vormen". Een aantal van zijn artikelen bevat de tekst van lezingen die hij heeft
gehouden voor de praktische werkers van het Humanistisch Verbond.
Diezelfde twee-eenheid bracht hem er vaak toe maatschappelijke en geestelijke
verschijnselen van de tijd waarin hij schreef tot uitgangspunt van zijn beschou-
wingen te nemen. Daardoor belichten zijn bijdragen aan Rekenschap belangrijke
momenten van de na-oorlogse cultuurgeschiedenis, zoals het nihilisme, het
existentialisme van Sartre, de dialoog met het marxisme, de inspraakbeweging, de
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rebellie van '68, de maatschappijkritische aktiegroepen, het tweede Vaticaans
concilie, de bijeenkomsten van de Wereldraad van Kerken, de moderne theologie,
het strukturalisme, de humanistische psychologie, het doemdenken. Die geestelijke
en maatschappelijke gebeurtenissen en manifestaties toetste hij steeds op hun
waarde voor de eerbiediging van het menszijn. Want hij zag het als een taak van de
humanistische bewustwording om "met gebruikmaking van alle gegevens die
bezinning en wetenschap ter beschikking stellen de eerbiediging van het menszijn
opnieuw te funderen".
Voor de uitvoering van die taak deed hij bij herhaling een beroep op de
humanistische intellectuelen. In dat verband heeft hij meer dan eens gewezen op het
scepticisme inzake de houdbaarheid van overtuigingen, waaraan men zich in
intellectuele kring graag conformeert. Daarin zag hij een frustratie van de
mogelijkheden tot scheppende culturele en maatschappelijke arbeid. En in dat
conformisme hebben intellectuelen, aldus Van Praag, de geestelijke kleurloosheid
gemeen met de velen die aan elke overtuiging voorbijgaan. Zo helpen zij van hun
kant mee de voedingsbodem te bereiden voor ongeremd fanatisme en onbeperkte
geweldscultus.

Humanistische vragen
In de levensbeschouwelijke discussie die na de tweede wereldoorlog in ons land met
wisselende intensiteit is gevoerd, heeft Van Praag met zijn Rekenschap - artikelen
een markante positie ingenomen. Uitgedaagd door de onzekerheid en de verwarring
die de huidige geestelijke situatie kenmerken, wenste hij die gedachtenwisseling
over de vraag naar de zin van het leven. En van zijn kant deed hij veel moeite om haar
op gang te houden. Zij was voor hem een deel van het proces van vormgeving aan het
moderne leven. En hij voerde haar op een heldere, weldoordachte en gefundeerde
wijze, die hem het respect van gelijkwaardige gespreksgenoten bezorgde.
Onvermoeid was hij werkzaam om van zijn humanistisch standpunt uit zich te
bezinnen op de menselijke positie in de wereld en zodoende een beeld van het
menszijn op te roepen dat zowel het persoonlijke als het maatschappelijke leven zou
kunnen bezielen. Het ondoorgrondelijk menszijn dat in de natuurlijke wereld zijn
bijzondere gestalte aanneemt door de fundamentele noties vrijheid, gelijkheid en
verbondenheid. Evenals elke levensovertuiging en levensfilosofie berustte voor hem
het humanisme op een rationeel niet geheel achterhaalbare geesteshouding,
uitgangspunt voor geschakeerde, maar onderling en met dat uitgangspunt nauw
samenhangende opvattingen.
In zijn discussie met vertegenwoordigers van de traditionele godsdiensten heeft hij
meer dan eens naar voren gebracht dat het humanisme niet de pretentie heeft een
ander antwoord te geven op vragen die door deze godsdiensten worden gesteld,
maar andere vragen stelt. De humanist, zo formuleerde hij het in dit verband, is niet
een christen ontdaan van christelijke verwachtingen en houdingen. Hij heeft alleen
een andere benaderingswijze van mens en wereld dan de christen.
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Uitzicht op zinvol leven
Voor de humanist Jaap van Praag was het leven een uitdaging, een experiment op
leven en dood, zoals hij zei in zijn afscheidscollege van 13 november 1979; het
experiment om, met vallen en opstaan, de mogelijkheid van een zinvol leven te
realiseren, die in het humanisme is verondersteld. Dat was voor hem geen zaak van
optimisme of pessimisme, maar van levensovertuiging, een grondhouding van de
geest. Toen hij zich daarvan in zijn jonge jaren bewust werd, is hij, die niets
verwachtte maar alles hoopte, zijn werk begonnen: de bezinning op die primaire
beleving van humanisme èn, daardoor bezield, het scheppen van de praktische
voorwaarden om het in die ervaring begrepen zinvolle leven mogelijk te maken. Hij
voelde zich door het leven van onze tijd uitgedaagd en hij bezat de kracht op die
uitdaging een bezield antwoord te geven. Dat was voor hem menswaardig bestaan.
De jonge generatie van humanisten heeft hij de humanistiek en de organisatie van
het praktisch humanisme nagelaten als een mogelijke basis voor haar eigen denken
en handelen. Maar bovenal: hij schonk de moderne mens uitzicht op een zinvol
leven.

DE REDACTIE

Sinds 1 april is de uitgave van het in '75 verboden Joegoslavische tijd-
schrift "Praxis" hervat, nu in internationale vorm. In de volgende Reken-
schap zal P. Krug nader ingaan op deze herverschijning en de achter-
gronden van het humanistisch marxisme in Joegoslavië.



Over atoomenergie en de leek die
oordelen moet

De westerse parlementaire demokratie heeft een aantal wortels. Twee
daarvan zijn het oordeelsvermogen van de kiezer, die zelf of mede beslist of
weet aan welke politieke partij hij zijn vertrouwen zal geven, en ten tweede
de wortel, dat de politieke tegenstander het recht heeft om zijn denk-
beelden, alleen of met de zijnen, even vrij te uiten als de voorstander.

De grondslag van deze demokratie belichaamt de verdraagzaamheid; de tegen-
stander moet overtuigd worden, niet afgetuigd.
De verstandhouding moet niet afgebroken worden. Het compromis is in deze vorm
van demokratie geen lafheid en zwakte, maar een onmisbaar element van een
ondogmatische gezindheid, waarbij niet een einddoel met alle - zedelijke en
onzedelijke - middelen bereikt moet worden.
De maatschappelijke ontwikkeling blijft open en het beleid richt zich naar de
meerderheid der kiezers. Het is een kwestie, naar het woord van Clemenceau, van
koppen tellen, niet van koppen inslaan.

Brede maatschappelijke diskussie
Nu steeds duidelijker wordt, dat de traditionele energiebronnen - kolen en olie-
niet onbeperkt zijn (al is ermeeruit de aarde te halen, dan de mensen van de club van
Rome meenden), ook het aardgas op zal raken en het nog zeer lang zal duren voor de
wind- en zonneënergie aan de behoeften kunnen voldoen, is de kernenergie in volle
ontwikkeling gekomen. Driftig worden in tal van landen kerncentrales gebouwd,
terwijl men niet weet wat er met de kernafval moet gebeuren en ook niet weet hoe
groot de kans op katastrofen is. Terwijl in ee'n aantal landen centrales worden
gebouwd alsof die problemen opgelost zijn, stimuleert de regering van ons land een
"brede maatschappelijke diskussie" over de kernenergie.
Zoveel mogelijk burgers moeten zo goed mogelijk geïnformeerd worden om te
kunnen oordelen vóór het parlement beslissen zal over de verdere bouw van
kerncentrales.
Dit is de gewone weg in de westerse demokratie. Is het ook de juiste weg op het stuk
van de kernenergie?
De problemen van de opslag van de atoomafval en van de kans op stralingsrampen
zijn technische vraagstukken. De leek kan daarover niet oordelen, een verzameling
van leken in bijvoorbeeld een politieke partij evenmin, de volksvertegenwoordigers
ook niet.
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Nu is het de gewoonste zaak van de wereld, dat als iemand zich een oordeel wil
vormen over iets waaromtrent hij geen of onvoldoende kennis heeft, hij te rade gaat
bij experts. Hij zal, wat de kernenergie betreft, bij kern specialisten aankloppen om
zich een oordeel te vormen.
De man, die last heeft van zijn blinde darm gaat naar een chirurg, niet naar de
loodgieter. Dat in de parlementaire demokratie echter de specialisten niet beslissen
is een gezond principe. De ministers van defensie, van financiën en van onderwijs,
om er enkelen te noemen, zijn verantwoordeijk aan het parlement, de generaals, de
bankiers en de leerkrachten dragen hun kennis aan, zij beslissen gelukkig niet.

Van technisch naar politiek vraagstuk
Wie nu meent, dat de atoomexperts verlossende woorden zullen spreken over de
genoemde problemen, komt bedrogen uit. Zij vertonen namelijk, behalve hun
kennis van de natuurkunde en de toepassing, eventueel verschillen in karakter-
struktuur, in maatschappij- en mensbeeld als alle anderen. Een aantal geleerden
hebben gewaarschuwd voor de gevaren van stralingsrampen, die door menselijke
fouten - nooit te voorkomen - of door technische gebreken kunnen voorkomen,
anderen menen, dat de veiligheid opgevoerd kan worden, dat zij leren van vroegere
fouten en gebreken, en dat de wereldeconomie niet buiten de kernenergie kan.
Waarschijnlijk onder de druk van het bedrijfsleven oordelen zij, wat het laatste
betreft, over iets waarin zij leken zijn. Men zou verwachten, dat wat er in de centrale
in Harrisburg gebeurd is, het oordeel van de technici zou gewijzigd hebben, maar dat
heeft alleen maar een kleine rimpeling in het oordeel van de atomisten gegeven.
Varen op het kompas van de experts brengt ons niet veel verder.
Inmiddels heeft het vraagstuk van de kernenergie zich dan ook verwijderd van het
terrein van de objektieve techniek, en is het gaan spelen op het gebied van de
politiek. Buitenparlementaire akties, vooral van maatschappijkritische jongeren,
demonstreren tegen kernenergie en trachten de bouw van nieuwe centrales te
belemmeren, omdat zij de parlementaire behandeling wantrouwen. Bij velen van
hen is het protest tegen de kerncentrales niet alleen tegen de gevaren en de milieu-
vervuiling gericht, maar is het een onderdeel van een algemeen protest tegen de
kapitalistische consumptiemaatschappij.
Het inzicht, dat elke maatschappijvorm - liberale, communistische of
anarchistische - veel energie nodig heeft, is hij hen zwak ontwikkeld. Op hun
kompas varen brengt ons evenmin veel verder. De situatie, wat de kernenergie
betreft, is dan dat te vroeg, niet gebaseerd op voldoende kennis, in veel landen
centrales zijn of worden gebouwd, waarbij het risico van katastrofen genomen is.
De experts zijn veelal partij, waardoor hun inzicht beïnvloed wordt. De idealisten,
die daadwerkelijk protesteren, wegen de gevaren evenmin af op technische gronden,
maar protesteren tegen het stelsel van hen die de kernenergie nodig achten.
Het doet denken aan een gebeurtenis op een kleuterschool:

"Wat doet Kees?", vraagt de juf.
"Ik schrijf een brief aan Liesje", is het antwoord.
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"Maar Kees, je kunt toch nog niet schrijven?"
"Geeft niet juf, Liesje kan ook niet lezen".

Mondiaal probleem
Heeft dan, als niemand het weet een "brede maatschappelijke discussie" in
Nederland zin?
Stel dat het resultaat van deze discussie - in overeenstemming met de opvatting van
bepaalde partijen - zal zijn, dat er geen nieuwe centrales gebouwd zullen worden,
dat eventueel de bestaande gesloten zullen worden. Wat zou dat voor zin hebben, als
in omringende landen de bouw voortgaat? Het vraagstuk is mondiaal en zal
mondiaal aangepakt moeten worden. Tot deze conclusie komt ook het rapport
"Energy in a finite world", dat in Wenen gepubliceerd werd, nadat 140 onderzoekers
uit landen uit Oost en West zeven jaar eraan gewerkt hebben.
Omdat het rapport tot de conclusie komt, dat het zeker nog vijftig jaar zal duren .
voordat de zonne-energie en "aanvaardbare vormen" van kern-energie aangewend
kunnen worden, zullen alle traditionele bronnen tot het uiterste gebruikt moeten
worden. De kosten zullen gigantisch hoog zijn en blijven.
Zou het niet voor de hand liggen, dat de organisatie van de Verenigde Naties, die
door de tegenstellingen in de wereld zoveel gezag heeft ingeboet, het initiatief zou
nemen om, uitgaande van het genoemde rapport, het energieprobleem aan te
pakken op mondiale schaal?
En zou het niet voor de hand liggen om op te houden met de bouw van kerncentrales,
tot er een conçensus is bereikt over wat "aanvaardbaar" en "onaanvaardbaar" is?
De "brede maatschappelijke discussie", ook in Nederland, waarbij de mondiale
schaal van de problemen ter sprake zal komen, heeft dan toch zin als bijdrage tot de
oplossing van het energievraagstuk.
Keesje zal leren schrijven, en Liesje zal leren lezen.

hb



Het recht op privacy-bescherming -
een inleiding

Wie zich bezighoudt met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
(privacy) in Nederland zal niet in eerste instantie denken aan een jubileum
van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) als een gelegenheid, waarbij
belangwekkende uitspraken over het recht op privacy-bescherming zijn te
verwachten. Als geen andere tak van overheidsdienst maakt immers juist de
BVD bij haar inlichtingenwerk inbreuk op dat rechtl). Toch viel uit de
mond van minister Wiegel van Binnenlandse Zaken, de verantwoordelijke
bewindsman voor het functioneren van de BVD, in zijn feestrede bij het 35-
jarig bestaan van de BVD op 28 mei 1980 de constatering op te tekenen dat
"privacy (. . .) een heel duidelijk oriëntatiepunt (is) geworden in de
ontwikkeling van onze rechtsorde"2).

Deze uitspraak is uitermate belangwekkend, want zij markeert de huidige stand van
zaken in de rechtsontwikkeling in ons land, waarin de privacy-bescherming ook
juridisch "tot haar recht komt". Het lijkt van belang na te gaan welke
maatschappelijke ontwikkelingen hiertoe hebben geleid. Tot een dergelijke studie
bestaat temeer aanleiding, omdat weliswaar de persoonlijke levenssfeer
tegenwoordig als een beschermwaardig rechtsgoed wordt erkend, maar niettemin
het belang van deze materie - ook in humanistische kring - vaak onvoldoende
wordt ingezien. In de humanistische levensovertuiging wordt aan het element van
zingeving aan het eigen bestaan in vrijheid en verantwoordelijkheid een centrale
plaats toegekend. Aangezien de privacy-problematiek hiermee direkt samenhangt,
is het opmerkelijk dat tot dusver deze kwestie in humanistische kring betrekkelijk
weinig weerklank heeft gevonden3).
In dit artikel wordt eerst een schets gegeven van het privacy-begrip en de maat-
schappelijke betekenis daarvan, waarna wordt ingegaan op de huidige stand van
zaken in de privacy-discussie. Tenslotte worden de hoofdlijnen van een afdoende
privacy-bescherming aangegeven.

Het privacy-begrip nader verkend
Wie de moeite neemt eens te observeren hoe ingestapte passagiers in een bus of trein
plaatsnemen zal bemerken dat vrijwel iedereen een zitplaats uitkiest op een nog vrije
bank en pas als dat niet meer mogelijk is naast of tegenover een eerder ingestapte
medereiziger. In een restaurant kan men hetzelfde gedragspatroon herkennen.
Uit deze simpele waarneming blijkt al dat veel mensen er behoefte aan hebben een
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zekere afstand te bewaren tot anderen. Ook in onze individuele huisvestingswijze,
hoezeer ook onderling verschillend, komt deze zelfde behoefte tot uiting van men-
sen aan een plaats waar zij onbelemmerd zichzelf kunnen zijn zonder ongewenste
waarneming van buitenaf.
De persoonlijke levenssfeer, die aldus ruimtelijk kan worden omgrensd, bestaat
eveneens in overdrachtelijke zin. Daarbij gaat het om de mogelijkheid die aan ieder
mens toekomt om aan zijn eigen bestaan vorm te geven en zich naar eigen inzicht te
ontplooien zonder vergaande inmenging van buitenaf.
Bij de privacy speelt dus zowel een ruimtelijk als een ideëel aspect een rol. Lange tijd
hebben privacy-problemen zich voornamelijk voorgedaan in verband met
publikaties in boulevardbladen en door het gebruik van iemands beeltenis zonder
diens toestemming; in deze context kwam aan het eind van de vorige eeuw het
privacy-begrip tot ontwikkeling4). Voorts kreeg het privacy-aspect aandacht bij het
ontwerpen van woningen (bescherming tegen inkijk). De privacy-bescherming was
echter geen kwestie die erg tot de verbeelding sprak, laat staan dat men zich er
zorgen over maakte. Daarin kwam eerst verandering toen de registratie van
persoonlijke gegevens op grote schaal geautomatiseerd werd. Vooral de voor-
bereiding van de volkstelling 1971, de eerste waarbij de vragenlijsten per computer
zouden worden verwerkt, gaf in Nederland aanleiding tot felle discussies over de
privacy-bescherming. Doordat de volkstelIers huis aan huis zouden langsgaan om
de telkaarten op te halen ontstond bovendien duidelijk het gevoel dat de volkstelling
letterlijk iedereen persoonlijk aanging.
Een tweede punt van zorg vormden de veranderingen in de machtsverhoudingen in
de samenleving. Het beschikbaar komen van omvangrijke geautomatiseerde
informatiesystemen met persoonsgegevens zou immers, zeker wanneer dergelijke
databanken onderling zouden worden gekoppeld, de regering een belangrijk
informatieoverwicht verschaffen, waar het parlement vrijwel machteloos tegenover
zou staan5).
Bovendien maakte de regering ongeveer gelijktijdig het voornemen bekend tot de
oprichting van een Centrale Personenadministratie (CPA), waarin van elke burger
een aantal persoonsgegevens zou worden vastgelegd. Terwijl de adviezen van de
commissies-Simons en -Westerhout, die tot dit voornemen hadden geleid6),

eigenlijk nauwelijks de aandacht hadden getrokken, leidde de samenloop in de tijd
van de genoemde ontwikkelingen tot grote maatschappelijke onrust. Vooral de
volkstelling 1971 werd daarbij het doelwit van een aktie van een Comité
Waakzaamheid Volkstelling, dat ertoe opriep deelname aan de volkstelling te
weigeren.
De discussies rond de - vooral om organisatorisch-technische redenen mislukte-
volkstelling 1971 hebben één belangrijk winstpunt opgeleverd, dat verre het belang
overtreft van de weigering door uiteindelijk ca 23.000 personen (0,2% van de totale
bevolking) 7). Ondanks alle geruststellende verhalen van overheidswege was
namelijk de privacy-problematiek in haar volle omvang tot de publieke opinie door-
gedrongen. Ook al is het onderwerp in de loop van de zeventiger jaren geleidelijk aan
weer wat meer op de achtergrond geraakt, het is niet zonder reden dat het huidige
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kabinet heeft besloten de volkstelling 1981 uit te stellen totdat de privacy-
bescherming een wettelijke regeling heeft gekregen. Bij de voorbereidende proef-
telling voor de volkstelling 1981 bleek dat een zeer hoog percentage weigeraars
verwacht kon worden; in de grote steden liepen de non-response percentages zelfs
op tot 59%!8). De maatschappelijke gevoeligheid voor de privacy is kennelijk
toegenomen en ook het grote aantal Kamerstukken, waarin direkt of zijdelings
aandacht aan dit onderwerp wordt besteed, wijst op het grote belang dat aan een
goede privacy-bescherming wordt gehecht.

Terreinafbakening en definitie
Zoals al eerder werd aangegeven, heeft sinds het begin van de zeventiger jaren in de
privacy-discussie vooral het element van de bescherming van persoonlijke gegevens
de aandacht gekregen. Alleen op dit aspect van de privacy zal in het vervolg van dit
artikel worden ingegaan.
Laat ik beginnen met te wijzen op enkele misverstanden, die op dit terrein bestaan.
Het eerste, belangrijkste misverstand is dat privacy-problemen zich vooral zouden
voordoen door toepassing van computerapparatuur bij de persoonsregistratie. Dit
misverstand is ontstaan door de extra gevaren die computers in dit verband
betekenen: grote aantallen persoonsgegevens kunnen in computerregistraties
worden opgeslagen, volgens tevoren geprogrammeerde kenmerken gerangschikt en
met elkaar in verband worden gebracht. Voorts is het mogelijk gegevensbestanden
(databanken) onderling te koppelen, waarna uitwisseling en combinatie van
gegevens over en weer mogelijk is. Computers werken bovendien zeer snel en - in
beginsel - foutloos.
In deze aspecten schuilt het belangrijkste verschil met de klassieke handmatige
registratiesystemen, waar zich evenwel de privacy-problematiek evenzeer doet
gelden. Ook in kaartenbak en dossier bevinden zich immers gegevens, die ten
onrechte ter kennis van derden kunnen komen. Het besef dat bijvoorbeeld ook de
arts, de maatschappelijk werker en de loketambtenaar beschikken over belangrijke
persoonlijke informatie in handmatige registraties en dossiers is te weinig aanwezig
en vraagt om maatregelen,.waarop later wordt teruggekomen.
Uit een oogpunt van beveiliging van de opgeslagen gegevens verdient een
geautomatiseerde registratie in menig opzicht de voorkeur. De toegang daartoe kan
namelijk door bepaalde toegangsprocedures, codes en wachtwoorden beveiligd
worden, terwijl door het bijhouden van een soort logboek vastgelegd kan worden
aan wie wanneer welke gegevens zijn verstrekt.
Hier dreigt evenwel het tweede misverstand: men verzuimt onderscheid te maken
tussen privacy en security. Privacy-beschermende maatregelen hebben betrekking
op een ideële afscherming van persoonlijke gegevens in het belang van de
geregistreerde; security heeft betrekking op de beveiliging van computercentra en
van de fysieke gegevensdragers (computertapes en schijfgeheugens). Zij wordt
ingegeven door zakelijke overwegingen (veiligstellen van de eigen bedrijfsvoering,
concurrenten weren, sabotage voorkomen e.d.) en is in het belang van de registratie-
houder. Ook de toegepaste methodes verschillen: bij privacy-wetten, reglementen,
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onafhankelijk toezicht; bij security-procedures, codes, wachtwoorden, bewakings-
diensten. Het misverstand ontstaat doordat beveiligingsmaatregelen veelal tevens
de privacy-bescherming ten goede komen. Toch is het nodig beide elementen goed te
blijven onderscheiden.
Een derde punt is dat van de mythevorming rond de computer, ontstaan door de
eerder genoemde eigenschappen en mogelijkheden daarvan. Op hetgeen in keurige
computer-output zwart-op-wit staat wordt maar al te vaak blindelings vertrouwd.
Weliswaar maakt een goed geprogrammeerd computersysteem geen fouten, maar
het moet wel roeien met de riemen die het heeft (programmatuur, gegevens in het
computergeheugen). Het besef dat de kwaliteit van de verkregen informatie staat of
valt met de betrouwbaarheid van de opgeslagen gegevens en dat de waarde van
berekeningen afhankelijk is van de vooronderstellingen en de kwaliteit van de
programmatuur is bij te weinigen aanwezig.

Na deze kanttekeningen dient het privacy-begrip nader te worden gedefinieerd.
Amerikaanse auteurs spreken vaak over privacy als een "right to be let alone", een
recht om met rust gelaten te worden. Meer toegespitst op de registratiecontext is
vrij algemeen gangbaar de definitie van Alan F. Westin:

"privacy is de aanspraak van personen, groepen of instellingen om voor zich-
zelf te bepalen wanneer, hoe en in welke mate hen betreffende informatieaan
anderen wordt verstrekt"9).

In deze definitie valt op dat zij niet beperkt is tot individuele personen, maar ook
groepen en instellingen een aanspraak op privacy toekent. Naar mijn opvatting
dient het privacy-begrip echter in sterke mate op het individu te worden betrokken;
uiteindelijk gaat het om de mogelijkheid van ieder mens afzonderlijk om in vrijheid
tot zelfbestemming, zingeving en ontplooiing te komen. Die mogelijkheid dreigt aan
het individu te worden ontnomen, indien persoonsgegevens worden verzameld,
opgeslagen en verspreid zonder dat de betrokkene daarvan op de hoogte is, laat
staan daarop invloed kan uitoefenen. De menselijke keuzevrijheid staat hier op het
spel.

De maatschappelijke betekenis van de privacy
Het privacy-begrip is nauw verweven met de moderne geïndustrialiseerde samen-
leving, zoals wij die kennen. Het is een typisch Westers cultuurbegrip 10), dat zijn
wortels vindt in het vrijheidsideaal van onze democratische rechtsstaat. Bij het
bezien van de maatschappelijke betekenis van de privacy zal deze geen absolute
waarde blijken te zijn, maar voorwerp van belangenafweging, zowel bij de
betrokkene zelf als bij degenen die zijn persoonsgegevens registreren.
Elk mens bezit een aantal typerende eigenschappen en kenmerken, die hem maken
tot de persoon die hij is. Naast dit individuele aspect is er in elk mens het sociale
aspect: mensen kunnen in onze samenleving alleen functioneren door contacten,
relaties, overleg en samenwerking met anderen. Beide aspecten moeten met elkaar
in harmonie zijn, waarbij ieder voor zich in vrijheid moet kunnen bepalen in
hoeverre hij zich aan anderen bloot wil geven. Het gaat bij de privacy niet om een



60

recht op absolute geheimhouding, maar om de mogelijkheid tot selectieve open-
baarmaking 11).
Het is duidelijk dat de privacy zich bevindt in een spanningsveld tussen intimiteit en
beslotenheid enerzijds en contacten en openbaarheid anderzijds. Tot de keuzen die
ieder mens in zijn leven maakt hoort ook de omgrenzing van de persoonlijke levens-
sfeer. De waardering van de privacy is dus een persoonlijke zaak: de een schrijft een
boek over datgene wat door een ander tot zijn intiemste privé-leven wordt gerekend.
Ook maatschappelijk bezien is sprake van spanningen rond de privacy; in een
samenleving die steeds meer gericht is op openbaarheid, democratisering,
mondigheid en participatie is het als vertrouwelijk beschouwen van bepaalde
gegevens niet langer regel, maar uitzondering. Bovendien zijn in alle sectoren van
het maatschappelijk leven grote hoeveelheden gegevens nodig om allerlei taken
goed te kunnen vervullen. Niet zelden wordt daarbij het belang van de betrokkenen
bij een goede privacy-bescherming zonder meer ondergeschikt geacht aan de doel-
stellingen van de registratie. Het afwijzen van elke vorm van persoonsregistratie zou
het einde van onze verzorgingsstaat betekenen en is daarom onrealistisch. Dit geeft
degenen die over persoonsgegevens van anderen beschikken echter niet het recht
daarmee volstrekt naar willekeur te handelen. Ter onderbouwing van deze stelling
kan op een aantal zwaarwegende aspecten worden gewezen.

,;,Niemand kan zich aan registratie onttrekken.
Iedere Nederlandse staatsburger krijgt met registratie te maken, letterlijk van de
wieg (geboorte-aangifte, inentingen) tot het graf (uitvaartverzekering, testament,
successierechten). Hierdoor is het recht op privacy-bescherming een werkelijk
algemeen belang, dat boven politieke tegenstellingen uitgaat.

,;,De geregistreerde is afhankelijk.
Wanneer wij een beroep doen op een van de voorzieningen die onze verzorgings-
staat kent, vormt het verstrekken van persoonlijke gegevens doorgaans de "eerste
aanbetaling". Of het nu gaat om een uitkering, een vergunning, een persoonlijke
lening, om medische hulp of bijstand in levensvragen, steeds worden ons
formulieren voorgelegd of vragen gesteld. Van vrijwilligheid is bij deze gegevens-
verstrekking eigenlijk geen sprake; wie weigert wordt niet geholpen, kan zelfs niet
worden geholpen. Bovendien bestaat in een aantal gevallen een wettelijke
verplichting tot het verstrekken van gegevens (bijv. belastingaangifte).

,;,Kennis is macht.
Veel beslissingen in onze samenleving worden genomen alleen of mede op basis van
persoonlijke gegevens van de betrokkene. Alleen al deze beslissingsbevoegdheid
geeft de houder van de gegevens macht over de geregistreerden. Dit aspect is min of
meer het spiegelbeeld van de afhankelijke positie van de geregistreerde. Voor zover
de gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze werden verzameld en
worden beveiligd tegen onrechtmatig gebruik is er geen probleem. In het andere
geval kan de geregistreerde echter geconfronteerd worden met gebruik van zijn
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gegevens op een wijze die hij - als hij deze had kunnen voorzien - nooit zou hebben
gewild. Geautomatiseerde opslag van persoonsgegevens in grote bestanden
(databanken) maakt onderlinge uitwisseling en koppeling van gegevens vrij
eenvoudig. Uiteindelijk kan zo zelfs een complete "blauwdruk" van iemands doen
en laten worden verkregen. Het feit dat onze samenleving steeds meer afhankelijk
wordt van informatie uit dergelijke omvangrijke databanken versterkt de noodzaak
de privacy veilig te stellen ondanks de alom toenemende informatiebehoefte.
Bovendien moet worden voorkomen dat mensen via hun persoonlijke gegevens
willoos gemanipuleerd kunnen worden door databankhouders. Onze democra-
tische rechtsorde moet voorts waarborgen bieden tegen het gebruik van persoons-
gegevens voor repressiedoeleinden 12).

'.'De mens is dynamisch, persoonsgegevens zijn statisch.
Veranderlijkheid is een kenmerk van al wat leeft. leder mens geeft in belangrijke
mate zelf vorm en inhoud aan zijn eigen leven. Daardoor kan demens in de loop van
zijn leven op allerlei manieren veranderen (werkkring, woonplaats, inkomen,
levenspartner, godsdienst of levensovertuiging, politieke voorkeur, gezondheid,
sexuele geaardheid enz.).
Ook a!lderen nemen In ons leven allerlei beslissingen, veelal op grond van
informatie in dossiers en gegevensbestanden. De betrouwbaarheid van die
informatie is daarom van groot belang.
Het gevaar is nu dat:
a. de opgeslagen gegevens verouderd zijn (er wordt dan een onjuiste beslissing

genomen; de geregistreerde wordt vastgepind op een verouderd gegevens-
profiel);

b. niet ter zake doende gegevens ten onrechte geregistreerd worden en bewaard
blijven (steeds opnieuw komen dan gegevens beschikbaar, die voor de te nemen
beslissing niet van belang zijn, maar niettemin daarbij een rol kunnen spelen).

Zo kan naast het individu een papieren "schaduwbeeld" ontstaan, dat verouderd of
niet ter zake doende is, maar dat wel de grondslag vormt voor beslissingen die in het
leven van de geregistreerde direkt van invloed zijn.

,;,Beperking van menselijke uitingsvrijheid.
De ervaringen met de z.g. Berufsverbote in de Duitse Bondsrepubliek hebben
aangetoond welke enorme vervlakkende invloed uitgaat van grootscheepse
controle en repressie van staatswege. Vooral jonge mensen durven niet langer voor
hun mening uit te komen uit angst later geen baan te kunnen krijgen. De overheid
maakt immers foto's van demonstranten, woont politieke vergaderingen bij en
registreert gegevens van de deelnemers. Ook in Nederland kunnen mensen op grond
van hun politieke overtuiging uit Z.g.vertrouwensfuncties bij de rijksoverheid wor-
den geweerd, wordt door de politie gefotografeerd en gefilmd bij rellen en demon-
straties en zijn verschillende omvangrijke computerregistraties bij de politie in
opbouw. Er dient tegen te worden gewaakt dat het belang van een betrouwbaar
overheidsapparaat of van een adequate criminaliteitsbestrijding leidt tot onaan-
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vaardbare inbreuken op grondwettelijk erkende rechten en vrijheden.

':'Machtselite of vijandelijke bezetting.
Omvangrijke bestanden met persoonsgegevens vormen een belangrijke machts-
factor: kennis is immers macht. Wanneer al die gegevens in handen komen van een
kleine maatschappelijke bovenlaag of van een buitenlandse bezetter is het met
vrijheid en democratie gedaan en is de politiestaat al snel een feit. Wie de
communicatiemedia en de computersystemen in handen krijgt kan daarmee de
gehele maatschappij beheersen.

':'Schaduwzijden van de technologische ontwikkeling.
Door de snelle ontwikkeling van de technologie zijn tal van vindingen beschikbaar
gekomen, die ook in ons land - vooral door het open karakter van onze economie en
uit concurrentie-overwegingen - op steeds grotere schaal toepassing zullen vinden:
computer, micro-electronica (chips), satellieten, Viditel, Teletekst, geautomatiseer-
de kassa's e.d. Deze ontwikkeling gaat zo snel datde maatschappelijke gevolgen (bij-
voorbeeld voor werkgelegenheid, energiebehoefte en ook voor de privacy) nauwe-
lijks zijn te overzien wanneer dergelijke vindingen zich aandienen 13).
De toenemende energiebehoefte doet velen pleiten voor kernenergie; deze wijze van
energie-opwekking brengt een veelheid van nog onopgeloste problemen met zich.
De mogelijkheid van sabotage of diefstal van splijtstof voor het maken van
kernbommen vraagt om grootscheepse registratie en controle. De atoomstaat (m.n.
de plutoniumstaat) is daarom vrijwel automatisch een politiestaatl4).

Op weg naar een wettelijke regeling
Hoewel de eerder geschetste ontwikkelingen in het begin van de zeventiger jaren
nog maar nauwelijks op gang waren gekomen, werd ten tijde van de volkstellings-
discussie door de overheid wel ingezien dat men hier met een belangrijk maat-
schappelijk vraagstuk te maken had. In 1972 werd dan ook een staatscommissie
ingesteld, onder voorzitterschap van de toenmalige Leidse staatsrechthoogleraar
Koopmans, met de opdracht te onderzoeken welke wettelijke of andere maatregelen
nodig zijn ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van geregistreerden in
geautomatiseerde systemen alsmede te bezien of deze maatregelen ook van toe-
passing zouden moeten zijn op niet-geautomatiseerde persoonsregistraties waaruit
regelmatig gegevens aan derden worden verstrekt. Na een interimrapport in 1974
15) verscheen in 1976 het eindrapport van de staatscommissie 16), waarin een
ontwerp van Wet op de persoonsregistraties is opgenomen. De staatscommissie gaat
uit van een toelatingsregime voor registratiesystemen, waarbij strengere eisen wor-
den gesteld naarmate de aard van de opgeslagen gegevens meer privacy-bedreigend
is; zo zijn er: meldings-, reglements- en vergunningsplichtige registratiesystemen.
Voorts wordt een onafhankelijke Registratiekamer met het toezicht belast en wor-
den aan de geregistreerde verscheidene rechten toegekend: een recht op mededeling
van eerste opname, inzage, correctie (verbetering of verwijdering) en aanvulling van
de eigen gegevens alsmede een recht op schadevergoeding, ook bij niet-vermogens-
schade.
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Al in haar interimrapport had de staatscommissie een beroep gedaan op de houders
van bestaande registraties om al op de komende wettelijke maatregelen in te spelen
(zelfregulering). De rijksoverheid heeft als eerste aan deze oproep gevolg gegeven.
Op 7 maart 1975 verschenen voorlopige aanwijzingen van de minister-president
voor geautomatiseerde registraties met persoonsgegevens bij de rijksoverheid 17).
Dat aantal bedroeg toen al ca 120.

De uitwerking van de aanbevelingen van de staatscommissie-Koopmans in een con-
creet wetsontwerp is een lange lijdensweg geworden. De staatscommissie had zich
niet bevoegd geacht aanbevelingen te doen over de registratie van medische en
psychologische gegevens. Een commissie van de Gezondheidsraad bracht daarover
een aanvullend advies uit, dat in 1978 verscheen 18). Na verwerking van ook deze
belangrijke aspecten is het ontwerp van Wet op de persoonsregistraties - dat nauw
aansluit bij de aanbevelingen van de staatscommissie-Koopmans - op 31 oktober
1980 in de ministerraad behandeld en vervolgens om advies aan de Raad van State
gezonden 19).
Tegelijk is een ontwerp van Wet op de Centrale personenadministratie (CPA) aan
de Raad van State gezonden 20).Dit wetsontwerp voorziet in de oprichting van een
basisregistratie, waarin van elke Nederlander een persoonsnummer en een beperkt
aantal basisgegevens zal worden opgenomen, zij het minder dan hetgeen nu in de
gemeentelijke bevolkingsboekhouding aanwezig is. De CPA moet ertoe dienen de
gegevensverstrekking tussen tal van (semi- )overheidsinstanties (rijk, provincie,
gemeente, CBS, Raden van Arbeid, bedrijfsverenigingen e.d.) efficiënterte laten ver-
lopen. Ook dit wetsontwerp heeft een zeer lange voorgeschiedenis. Na de publikatie
van een voorontwerp-CPA-wet in 1976 is een storm van kritiek over de CPA los-
gebarsten. Vooral in gemeentelijke kring bleek de CPA gezien te worden als een vol-
strekte doublure van de regionale computercentra, die de gemeentelijke bevolkings-
boekhouding verwerken.
Meer voortvarendheid is betracht met de indiening van een wetsontwerp, dat op-
neming in de Grondwet voorziet van een recht op privacy-bescherming. Het be-
treffende nieuwe Grondwetartikel 1.10 is inmiddels in eerste lezing aanvaard.

Ook buiten de sfeer van de wetgeving kwamen belangrijke aanzetten tot een betere
privacy-bescherming tot stand. De Commissie Selectieprocedure (de z.g. commis-
sie-Hessel) deed een aantal belangwekkende aanbevelingen over de rechtspositie
van de sollicitant2I), nader te regelen in een sollicitatiecode. Voorts verscheen een
rapport "Bescherming gegevens rijkspersoneel" met aanbevelingen over de be-
scherming van gegevens in niet-geautomatiseerde personeelsadministraties22). De
Vereniging van Nederlandse Gemeenten stelde een commissie-Lemstra in, die
kwam met aanbevelingen en een tweetal model-reglementen voor gemeentelijke
registraties 23). In de sector van het maatschappelijk werk vonden intensieve dis-
cussies over de privacy-bescherming plaats. Deze vonden hun neerslag in concrete
aanbevelingen van een NOW-werkgroep privacy24) en in een rapport van een
NRMW-werkgroep25). Bibliotheekpersoneel discussieerde over de vraag of aan de
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politie voor opsporingsdoeleinden gegevens over het leesgedrag van hun cliënten
mochten worden verstrekt26) en de Stuurgroep ter begeleiding van de P1T-praktijk-
proef met Viewdata (Viditel) kreeg opdracht ook aan de privacy-aspecten speciaal
aandacht te besteden.
Uit deze - geenszins volledige - schets moge blijken op welke zeer uiteenlopende
terreinen de privacy-problematiek zich voordoet27). Dat de overheid inziet dat het
de burgers ernst is met de wens naar een goede privacy-bescherming blijkt uit het
aangekondigde uitstel van de volkstelling tot na 1983, opdat intussen de privacy-
wetten het Staatsblad kunnen bereiken 28). De reeds vele malen uitgestelde
indiening van de beide privacy-wetten kan nu naar verwachting in 1981 worden
tegemoet gezien.

Hoofdlijnen van een adequate privacy-bescherming
Het verschijnsel persoonsregistratie brengt risico's mee die privacy-beschermende
maatregelen nodig maken. Een zo wezenlijk punt in onze rechtsorde als de pri'{acy-
bescherming dient door wettelijke en andere maatregelen maatschappelijk te wor.
den verankerd. Drie elementen spelen daarbij een rol:
- een mentaliteit van zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens van anderen;
- bewustwording bij de geregistreerde van zijn rechten;
- wettelijke maatregelen.
Allereerst moeten degenen die bij persoonsregistratie betrokken zijn zich ervan
bewust zijn welke verantwoordelijkheid het verzamelen, beheren en gebruiken van
persoonsgegevens meebrengt. Het feit dat men - via hun gegevens - eigenlijk met
mensen te doen heeft moet leiden tot een zorgvuldige omgang met die gegevens. Het
is hoog tijd dat zich in Nederland een privacy-ethiek ontwikkelt, welke tot uitdruk-
king komt in beroepscodes met afdwingbare sancties. Deze codes zouden van toe-
passing moeten zijn zowel op automatiseringspersoneel als op beroepsbeoefenaren
die zelf direkt contact met de geregistreerden hebben (medici, maatschappelijk
werkers, personeelsfunctionarissen, ambtenaren enz.) en - ten aanzien van de
laatste categorie - ongeacht of het gaat om gegevens in geautomatiseerde of
handmatige registraties en dossiers.
Een tweede belangrijk element is de bewustwording bij de geregistreerde van zijn
rechten. Zowel bij een goede persoonsregistratie als bij een goede privacy-be-
scherming heeft de geregistreerde een direkt belang. Hij moet kunnen rekenen op
een zorgvuldige behandeling en bescherming van zijn gegevens, op een correcte
vermelding van de opgenomen gegevens en op gebruik daarvan, enkel voor de bij
invoering van de gegevens kenbaar gemaakte doeleinden. Daarbij moet hij kunnen
beschikken over een aantal wettelijk gewaarborgde rechten.
Het sluitstuk van privacy-beschermende maatregelen vormt een wettelijke regeling.
Deze zal op het voetspoor van het wetsontwerp van de staatscommissie-Koopmans
een drietal elementen moeten bevatten:
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- een goede .rechtspositieregeling voor de geregistreerde;
- een toelatmgs- en vergunningenregime voor registraties;
- een vorm van onafhankelijk toezicht.

Met betrekking tot het eerste element zijn alle auteurs het erover eens dat het recht
op inzage, correctie (verbetering of verwijdering) en aanvulling van de geregistreer-
de gegevens alsmede een goede schadevergoedingsregeling in geval van financiële of
andere schade tot een goede rechtspositieregeling behoren. De geregistreerde zal
daarbij geholpen moeten worden deze rechten uit te oefenen, m.n. door een mede-
deling van eerste opname en goede voorlichting door de houder van de registratie
over de te volgen procedures. Vanzelfsprekend moeten hieraan beperkingen wor-
den gesteld: van opname in het opsporingsregister kan uiteraard - om meer dan één
reden overigens - aan de betrokkene geen mededeling worden gedaan en de
geregistreerde zal ook niet zonder meer de mogelijkheid moeten hebben om vol-
ledige vernietiging van zijn eigen gegevens te bewerkstelligen. In een zorgvuldig
afwegingsproces zal de wettelijke begrenzing van de rechtspositie vastgelegd
moeten worden.
Het tweede element (een toelatingsregime) heeft de staatscommissie opgezet aan de
hand van de aard van de opgeslagen gegevens; naarmate de gegevens in sterkere
mate privacy-bedreigend zijn, worden de eisen die aan het betreffende registratie-
systeem gesteld worden zwaarder. Deze aanpak moet fundamenteel worden afge-
wezen; het onderscheid in gevoelige (bijv. politieke voorkeur) en niet-gevoelige
gegevens (bijv. adres) draagt niet bij tot een zinvolle ordening van de materie. Een
intiemere sfeer dan de persoonlijke levenssfeer bestaat niet; daarbinnen moet niet
verder worden gecompartimenteerd. Het gebruik van de gegevens en de doelstelling
van de registratie zijn bepalend voor de aard en de ernst van de privacy-aantasting.
Gegevens op zich zijn neutraal, maar gebruik en registratiecontext kunnen ze sterk
privacy-bedreigend maken. Adresgegevens in een ledenadministratie zijn weinig
privacy-bedreigend, dezelfde gegevens in de patiëntenadministratie van een abor-
tuskliniek zijn dat wel. Wie als adres "woonwagenkamp" heeft kon tot voor kort
rekenen op moeilijkheden als hij zijn auto wilde verzekeren of een bestelling deed bij
een postorderbedrijf. Wil men aan de hand van hetgebruikscriterium een toelatings-
regime opstellen, dan zal een zeer strenge controle op de doelstellingen van registra-
ties nodig zijn.
Het derde element (onafhankelijk toezicht) moet worden opgedragen aan een on-
afhankelijke instantie, de Registratiekamer. Aangezien ook de rijksoverheid ver-
scheidene registraties in bedrijf heeft, kan niet worden toegestaan dat zij zichzelf
controleert. Het verdient aanbeveling de Registratiekamer te voorzien van regio-
nale kantoren of gebruik te laten maken van dienstverlening via de postkantoren bij
het verlenen van inzage en correctie. De geregistreerde die van zijn rechten gebruik
wil maken moet daartoe een gemald<elijk toegankelijke procedure worden geboden.
Daarnaast is het wenselijk dat per registratie of groep van registratie beheersraden
worden gevormd, waarin ook vertegenwoordigers van de geregistreerden (consu-
menten, patiënten, cliënten e.d.) zijn opgenomen.
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Slotopmerking
Met de voorgaande beschouwingen zijn nog slechts de hoofdlijnen van de privacy-
problematiek en van de nodige regulering daarvan aangegeven. Ik heb getracht
duidelijk te maken welke vitale betekenis de privacy in onze moderne samenleving
inneemt. Het valt te hopen dat Nederland Orwell's ,,1984" niet haalt.

MRJAN-WILLEM SENTROP
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"Maatschappelijke dienstverlening -
levensbeschouwing" met betrekking tot
humanistisch geestelijk werk

In december 1978 is het rapport "Maatschappelijke dienstverlening en le-
vensbeschouwing" uitgebracht door de stuurgroep van het "experiment
maatschappelijke dienstverlening en levensbeschouwing".
Initiatiefnemer van het onderzoek was de vakgroep praktische theologie,
doktoraalspecialisatie "basispastoraat", dat sinds 1971 aan de theologische
fakulteit Tilburg als zodanig is ingericht.

Twee vragen werden door studenten gesteld:
- "Wat zit er aan levensbeschouwing in menselijke noodbeleving?"
- "Ligt er in de dienstverlening een arbeidsveld voor agogisch opgeleide theolo-

gen?"
De vraagstelling werd opgepakt zowel in eigen kring als door het toenmalig Katho-
liek Landelijk Centrum voor Maatschappelijke Dienstverlening (1973). Van 1974
tot en met 1978 heeft het experiment plaatsgehad, gericht "OP de levensbeschouwe-
lijke dimensie in gepresenteerde menselijke noodbeleving, zoals die in het algemeen
maatschappelijk werk aan bod komt".l)
Het rapport heeft uit de aard van de zaak in humanistische kring de aandacht
getrokken. Humanisten zijn eigenlijk steeds bezig geweest met de vraag naar de mate
waarin existentiële problematiek en zingevingsvraagstukken de praxis van de hulp-
verlening raken.
Met belangstelling en met waardering is het rapport door ons gelezen. "Ons" is de
Humanistische Groep Geestelijke Gezondheid (H.G.G.G.), bestaande uit funktio-
narissen van het Humanistisch Verbond werkzaam op het gebied van de geestelijke
volksgezondheid.
Dit artikel is ee"nvrucht van enkele bijeenkomsten waarin we over en naar aan-
leiding van het rapport met elkaar van gedachten gewisseld hebben. Wat geeft het
ons te denken ten opzichte van en in relatie met de humanistische geestelijke bege-
leiding?
Het blijkt een zeer genuanceerd en goed doordacht rapport te zijn. De inhoud sluit
nauw aan bij de gedachten die in de kring van de humanistische geestelijke bege-
leiding leven. Opmerkelijk is, dat men in de overwegend katholiek georiënteerde
kring van medewerkers een open oog heeft voor de vele - ook niet -godsdienstige -
varianten van levensovertuiging.

Over en naar aanleiding van de inhoud van het rapport
Kenmerkend in de benadering van de medewerkers aan het "ontwikkelingsprojekt"
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is het ruim baan geven aan de ervaringswereld van mensen, het naar voren halen van
de gelijkwaardigheid en het levende gebeuren tussen hul pverlener en hulpvrager in,
en het dichterbij brengen van zoiets als levensbeschouwing naar de konkrete
leefwereld van mensen. Levensbeschouwing staat niet gelijk aan godsdienstigheid,
confessionaliteit, kerkelijkheid. "Van buitenaf" en "van bovenaf" wordt gerelati-
veerd ten gunste van "van binnenuit" en van "hier en nu". Voortdurend kreëren de
medewerkers deze ruimte en houden ze die beweging gaande zonder het godsgeloof
los te (willen) laten. Levensbeschouwing kan zodoende ook opgevat worden als
persoonlijke levensoriëntatie of als kollektief zingevingssysteem.
"In de drie onderscheiden betekenissen (confessionaliteit, persoonlijke levens-
oriëntatie, collectieve zingevingssystemen) lijkt dat gemeenschappelijke hierin te
bestaan, dat zij telkens fundamentele oriëntaties bevatten omtrent vragen als: wie
ben ik, wie kan ik zijn, waarvoor leef ik, waarin vind ik voldoening, waartoe ben ik op
aarde?"2).
Deze verruiming van het begrip "levensbeschouwing" beroert het humanisme.
Humanisten geven hierbij de voorkeur aan de term levensovertuiging boven die van
levensbeschouwing. "Een levensovertuiging berust op een geesteshouding waaruit
een oriëntatiepatroon voortvloeit, zij heeft een motiverend karakter. Op die grond-
slag kan een levensbeschouwing worden opgebouwd, die zoals het woord al zegt,
van beschouwelijke aard iS."3)
De keuze voor en deze verwoording van het begrip "levensovertuiging" geeft eigen-
lijk al het dynamische karakter aan van het humanisme, dat het als invulling van
levensovertuiging wil zijn: "Humanisme is~en levensovertuiging, gekenmerkt door
het pogen leven en wereld te verstaan en er in te handelen meteen uitsluitend beroep
op menselijke vermogens en gericht op ieders zelfbestemming in een gezamenlijk
mens zijn."4)
Dit beschouwelijke antwoord op de doorleefde vraag naar de mens betekent keuze
en duidelijkheid van richting, waardoor deze kontekst verschilt van die van de (hier
bedoelde) theologen waar sprake is van de gewenste verruiming of de noodzakelijk
geworden vervaging/uitdijing van het begrip levensbeschouwing.
Deze markering van de kaders - in historische zin - is belangrijk om elkaar te
verstaan, ter zake ook van de spanning die de theologen ervaren in de relatie tussen
maatschappelijke dienstverlening en levensbeschouwing en die wij ervaren in de
relatie tussen maatschappelijke dienstverlening/psychotherapie en humanistische
geestelijke begeleiding. (Overigens, hun èn onze relatie met de godsdienstige
geestelijke verzorging blijft buiten beschouwing.)
Een citaat uit het rapport: "Ook al moge het waar zijn, dat veel minder dan vroeger
de kerkelijke vormen van maatschappij-beïnvloeding en ook van hulpverlening
aanwezig zijn, en de bevolking aanspreken, niet te ontkennen valt, dat de menselijke
behoefte aan zinduiding in het leven aanwezig blijft en dat ook in presentatie van
nood, in het formuleren van hulpvragen, zingevingsvragen doorklinken. Het maat-
schappelijk werk wordt met dergelijke vragen gekonfronteerd."S)
Analoog aan dit citaat zouden wij dit willen zeggen: "De menselijke behoefte aan
zinduiding in het leven is in beginsel aanwezig, en ook is het zo, dat in presentatie



69

van nood, in het formuleren van hulpvragen, zingevingsvragen doorklinken. Het
maatschappelijk werk wordt met dergelijke vragen gekonfronteerd, het humanis-
tisch geestelijk werk houdt zich met dergelijke vragen systematisch bezig."
De medewerkers aan het onderzoek nemen afstand van veel wat kerkelijk is: ge- en
verboden, vaste antwoorden, straffende god, paus en bisschoppen, ceremonies, nor-
men-plichten-moeten, bijv. "je moet je naasten liefhebben en zelf aan de kant". 6) In
plaats daarvan leggen ze de nadruk op de ervaringen van mensen, het uitspreken van
geblokkeerde levensgeschiedenissen, de gemeenschappelijke voltrelddng van het
leven, ieders persoonlijke verantwoordelijkheid. De medewerkers nemen ook af-
stand van maatschappelijk werkers in zoverre de levensbeschouwing bij hen zelf "als
restprobleem verdwijnt naar de sfeer van de strikte privé-overtuigingen. Zij spreken
elkaar er dan ook niet op aan, men zwijgt er eerder over. Het heeft er alle schijn van,
dat de institutionele, professionele en persoonlijke geschiedenis van maatschappe-
lijk werkenden de levensbeschouwing taboe heeft verklaard, tot een gebied heeft
gemaakt, dat ofwel tè intiem ofwel tè onwerkelijk, in ieder geval tè zeer beladen is
met gevoelens van afweer, angst en onzekerheid, dan dat het een vanzelfsprekend en
bespreekbaar, kortom een dynamisch element in de hulpverlening zou zijn."7)
Daarenboven wijzen ze die maatschappelijke werkbenadering af die slechts pro-
bleemoplossend te werk gaat, de "oplosbaarheidsideologie" aanhangt. Het sensitief
zichzelf beluisteren en van daaruit handelen èn het bewust hanteren van een ge-
lijkwaardige relatie wordt van de hulpverlener verwacht in plaats van een gepre-
fabriceerde wijze van denken en doen en het gebruik van een gereedschapskist van
methoden en technieken. Voor hen is mens meer dan gedrag.
Wij krijgen de indruk dat zowel de theologen en de maatschappelijk werkenden als
de kliënten in het ontwikkelingsprojekt bezig zijn met het komen tot zelf-
aanvaarding, met het verwerken van een stuk verleden, met het loskomen van
uiterl ijkhed en/ zekerh eden.
In hun eigen woorden: "het (eenzijdig) ambtelijk spreken over levensbeschouwing,
religie en geloof en het (eenzijdig) overlaten van maatschappelijke veranderingen
aan het (eenzijdig) wetenschappelijk denken, perkten hulpvragers en hulpverleners
in het maatschappelijk werk in een te enge ervaringsruimte in: zij verloren delen van,
zichzelf."8)
Gedurende het experiment ontdekten en herontdekten mensen "hun ervarings-
kapaciteiten, werden (meer) open voor ervaringen en geraakten daardoor meer dan
voorheen in staat om crises te doorleven, er uit te leren dat zij zelf hun wereld
kunnen differentiëren, bepalen, scheppen."9)
Met deze verwoording wordt aansluiting gevonden bij de definitie van Van Praag
met betrekking tot het humanistisch geestelijk werk: "Humanistische begeleiding is
de ambtshalve, systematische benadering van mensen in hun situatie in een sfeer van
veiligheid en empathie, zodanig dat hun vermogen geaktiveerd wordt tot zingeving,
oriëntatie en zelfbestemming, mede door konfrontatie met de mogelijkheden van
het menszijn naar humanistisch inzicht, waardoor zij zelfstandig een levensvisie
kunnen ontwerpen en hanteren." 10)
De voorgaande bespreking van levensbeschouwing/-overtuiging en hulpverlening
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doet ons in het bijzonder de vraag stellen naar de relatie tussen hulpvraag en levens-
vraag, en die tussen maatschappelijke dief\stverlening en geestelijke begeleiding.

Hulpvraag en levensvraag
Alvorens er sprake kan zijn van een hulpvraag, een levensvraag of een zingevings-
vraag, is de vraag zelf aan de orde. In de konkrete leefwereld van mensen worden er
vragen gesteld, van mensen aan mensen, van mensen om mensen. Er is iets gebeurd
tussen mensen in. Wat is er aan de hand? Moet ik er over praten, wil ik er over praten,
mag ik er over praten? Aan wie kan ik het zeggen? In de konkrete leefwereld van
mensen worden voortdurend ook antwoorden bedacht en gedacht op vragen die
gesteld worden.
Het helpend gebeuren is in deze tijd een hele toestand geworden. Vraag en
antwoord, zo blijkt ook uit het onderhavige rapport, is geen vanzelfsprekend ge-
beuren meer. De mensen, zowel de werkers als de (potentiële) kliënten, kunnen de
vragen en de antwoorden niet meer, tenminste niet op voorhand, aan. Mensen
krijgen in eigen beheer en binnen hun eigen omgeving de zaak niet (meer) rond,
zodat ook de vragen en de antwoorden apart en opnieuw georganiseerd zijn. Er is
een bouwwerk van gezondheidszorg en welzijnswerk tot stand gekomen. En veel is
binnen dit bouwwerk problematisch, zie het rapport, zie ook Achterhuis. 11)
Zo ook stellen we ons de vraag naar de relatie hulpvraag en levensvraag. De
hulpvraag kan op zich sociaal, psychisch, somatisch, geestelijk van inhoud zijn. De
hulpvraag kan ook in deze aspekten uitgezuiverd worden. De hulpvraag kan van de
kant van de hulpverlener empatisch, direktief of hermeneutisch benaderd worden.
Uitgangspunten, vooronderstellingen, levensovertuiging bepalen op welk spoor de
hulpvrager geschoven wordt en tot waar de hulpverlener de hulpvrager zal brengen.
De vraag kan ook gesteld worden, of de hul pvrager zijn verhaal vertelt op grond van
het gemaakte onderscheid: geestelijk, psychisch, somatisch, sociaal. Hoe is het te
begrijpen, dat de hulpvrager zijn vraag op deze wijze verwoordt en niet anders?
Niet alleen het gemaakte onderscheid is problematisch, ook wat er onder geestelijk,
psychisch, somatisch en sociaal verstaan moet worden is meervoudig van invulling
geworden of de invulling zelf deugt niet meer, is verouderd of kan niet meer worden
waargemaakt, of is nieuw van betekenis en nog onbekend. De samenleving biedt
inmiddels een uitgebreid assortiment (niet-somatische) hulpaanbiedingen, waar-
onder hulpverlenende professies, allerhande methoden en technieken. We noemen:
maatschappelijk werk, psychotherapie, geestelijke verzorging.
Dit georganiseerde onderscheid maakt, dat er sociale, psychische en geestelijke
hulpvragen zijn, of een hulpaanvraag kent een sociaal, psychisch en geestelijk
aspekt.
Deze opdeling wordt in de praktijk op de proef gesteld:
a. een vraag is geworden wat sociaal, psychisch en geestelijk is, de relatie ertussen en
de wenselijkheid van het onderscheid van de kant van de potentiële hulpvrager;
b. de te konstateren identiteits-vervaging/verruiming/uitdijing van het maatschap-
pelijk werk;
c. de enorme groei van psycho-therapieën, van het aantal psycho-therapeuten, het
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idee, dat het dáár gebeurt, dat zij mij genezen;
d. veel hulpverleners zijn gelijkertijd ook hulpvrager;
e. het naar voren komen van "modern" pastorale zorg: zie het rapport, en ook de
Agogisch Theologische Opleiding;
f. het naar voren komen van 'n relatief jonge beroepssoort: het humanistisch geeste-
lijk werk. Het werkt konfronterend naar het maatschappelijk werk en in mindere
mate naar de psycho-therapie, met name indien er sprake is van gelijkgezinde be-
doeling, methode en doelgroep. Daarnaast werkt het ook konfronterend naar de
godsdienstige geestelijke verzorging, zowel voor hen die geestelijke verzorging op-
eisen voor de godsdienstigen, als voor hen die het godsdienstige van de godsdiens-
tige geestelijke verzorging niet meer zo expliciet willen gebruiken. En als beiden
empathisch te werk gaan lijkt het verschil ver te zoeken.
Deze onderscheidingen lijken dubieus te zijn (geworden) als blijkt dat hulpvragers
iemand zoeken met wie ze een goed gesprek kunnen voeren. Door onderzoek is dit
nog eens bevestigd namelijk, "dat kliënten bij hulpverleners vooral algemeen men-
selijke kwaliteiten als warmte, erkenning, luisterbereidheid, geduld, hartelijkheid,
enz. zoeken." 12)
Ook moet bedacht worden, dat vragen/moeilijkheden/problemen "van niet-ma-
teriële aard ook terecht komen bij materiële hulpverleners, zoals artsen, notarissen,
advokaten, belastingkonsulenten, of indirekter nog, waar het begrip hulpverlening
als zodanig niet begrepen wil worden, kappers, de melkboer en zij die voor het ver-
richten van konkrete werkzaamheden (loodgieter, tuinman) thuis over de vloer
komen.
"Zelfs achter veel op het eerste gezicht zuiver materiële hulpvragen blijkt deze be-
hoefte aan persoonlijk kontakt en warmte schuil te gaan." 13)De achtergrond van de
hulpvraag kan nog meer naar de voorgrond geplaatst worden. Hulpverlenende be-
roepen hebben zich geïnstitutionaliseerd volgens ieders interpretatie van de hulp-
vraag en de dienaangaande werkzaamheden. Die institutionaliseringen geven kwa
institutie, instituut, professionele beleid, beroepskode, wetgeving, maatschappe-
lijke erkenning zowel aan hulpverlener als (potentiële) hulpvrager houvast en uit-
weg. Vanzelfsprekende professies waren, en zijn nog in mindere of meerdere mate,
de huisarts, de specialist, de psychiater, de maatschappelijk werkster, de
dominee/de geestelijke/de aalmoezenier. Al deze professies zijn onderhevig aan
kritiek, geven zich over aan identiteitsonderzoek en/of passen zich aan aan ver-
anderde inzichten/nieuw verworven kennis.
Van de (huis)arts wordt verwacht, dat hij niet alleen zijn aandacht richt op
somatische ziektes, medicijnen tot automatisch gevolg hebbend. Hij dient in zijn
diagnose-bepaling zgn. psycho-sociale faktoren op te nemen.
De psychiater wordt hoe langer hoe meer opzijgeschoven door hen die niet of niet
alleen volgens medisch model en psychofarmaceutica de gestoorde/ontspoorde
mens willen benaderen en behandelen: klinisch psychologen, maatschappelijk wer-
kenden, andrago(lo)gen, "moderne" psychiaters.
De maatschappelijk werkster wier solex het niet kon bijhouden met de snelheid
waarmee uit de V.S. allerlei moderne hulpverleningsbenaderingen, zoals de
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Rogeriaanse en de Planned Change, in ons land beproefd werden en verder in
gebruik raken, heeft moeten afhaken, zit weer op school, is zelf hulpvrager ge-
worden. Onder hen zijn er ook die zichzelf zijn gebleven, meegegaan zijn met de tijd.
De dominee/de geestelijke/de aalmoezenier kwam in een krisis, al of niet geestelijk
geduid, omdat de dekonfessionalisering hun woordverkondiging deed verstommen,
waarvoor in de plaats kwam eigen geluiden omtrent zichzelf en/of de maatschappij
(zie het rapport).
Voorlopig lijkt de positie van de huisarts/specialist vrijwel onaangetast: de vraag is
ernaar en de groeiende uitrusting doet hopen en 'vertrouwen. Gaandeweg wordt de
positie van de psycho-therapeut institutioneler: de vraag is ernaar en de groeiende
dienstverlening doet hopen en vertrouwen. De maatschappelijk werkende emanci-
peert en zoekt naar eigen identiteit en werkveld(en): zie de Spinnewebnota.14)
De godsdienstige geestelijke verzorging staat onder de verdenking van alles wat God
en kerks is.
Het levensbeschouwelijke is vooralsnog niet gewild, niet gezocht, zeker niet in insti-
tutionele kaders.
Het gewenste antwoord op datgene wat er met ons gebeurt, gebeurd is, is
therapie/training en/of maatschappelijke aktie. In ieder geval: doen, experimente-
ren, demonstreren, handelen, op verhaal komen, informeren, kraken, nee zeggen.
De humanistische levensovertuiging, die een antwoord geeft op de vraag naar het
bestaan van mensen, wil ook een levensbeschouwelijk antwoord zijn op datgene wat
met de mens in zijn wereld gebeurd is, gebeurt en wil gebeuren. In het daarvan
afgeleide beroep van humanistisch geestelijk werkende gaat het om levensvragen.
Deze begeleiding beoogt de mens aan te sporen tot het scheppen van samenhang en
orde in de op een bepaald moment voor het bewustzijn aktuele levenservaring en het
beleven van een eigen identiteit.
Aan deze inhoud van de beroepssoort humanistisch geestelijk werk wordt gewerkt
in de werkvelden van het Humanistisch Verbond, te weten ziekenhuis, verpleeg-
tehuis, bejaardenhuis, gevangenis, leger, vrijwillige plaatselijke geestelijke ver-
zorging en vorming, humanistisch vormingsonderwijs, en binnen de Stichting Hu-
manistisch Opleidings Instituut die een vierjarige hogere beroepsopleiding voor
geestelijk werk verzorgt.
Deze bijzondere professionele identiteit willen we scherp blijven stellen, niet van-
wege kompetitie en funktieverheerlijking, maar vanwege het belang dat wij hechten
aan de kwaliteit van geestelijk funktioneren van de mensen. Op grond van beleefde
waarden en eigen zingevend levensbeleid willen we deze mens in zijn situatie dyna-
misch verstaan, in zijn existentiële noodbeleving zijn vraag serieus nemen en geen
normen vooraf stellen.
Humanistisch geestelijk werkenden zijn beschikbaar voor en aanspreekbaar op
levensvragen/zingevingsvragen vanuit een expliciet referentiekader.
Vanuit deze optiek zeggen we, dat niet alle hulpverlening per definitie geestelijk
werk is, dat vooreerst of met name aandacht en warmte als persoon gevraagd kan
worden, en dat ook niet op elke levensvraag door de hulpverlener gereageerd dient
te worden: Niet elke levensvraag is een hulpvraag. Indien de hulpvrager komt met
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een konkrete, materiële, sociale hulpvraag gaat het erom hiervoor open te staan
(zolang het tegendeel niet gebleken is), deze te behandelen en helpen op te lossen.
Het kan heel goed zo zijn, dat bij het oplossen van de konkrete hulpvraageen levens-
vraag opduikt. De hulpvrager heeft er recht op, dat hij een hulpverlener kan spreken
met die kennis van zaken. Van andere hulpverleners mag verwacht worden, dat zij
een levensvraag, een hulpvraag in geestelijke zin (ook dus in niet-godsdienstige zin)
oppikken en adekwaat verwijzen.
Alzo zou kunnen blijken, wat ook uit het rapport spreekt, dat een hulpvraag veel
vaker een levensvraag is dan gedacht wordt.
Wat betekent nu het bovenstaande voor de relatie tussen maatschappelijke dienst-
verlening en geestelijke begeleiding?

"Maatschappelijke dienstverlening en levensbeschouwing" en geestelijke
begeleiding
Vooreerst trekt het de aandacht, dat in het onderzoek de bemoeienis met zingevings-
vragen in beginsel wordt opgedragen aan de maatschappelijk werker, zij het -
tenminste om te beginnen - in samenspraak met de "theoloog" (die in de
experimenteerfase(?) toch ook wel zelfstandig met een kliënt werkt). Helemaal
duidelijk is het rapport hierover niet. Mogelijk is de oorzaak van deze onduidelijk-
heid daarin gelegen, dat godsdienstige "theologen" veelal de bekwaamheid missen
om als hulpverlener konkreet met de noden van hulpvragers bezig te zijn. Maar dit
geldt niet voor humanistische geestelijke begeleiders, en trouwens ook niet zozeer
voor "modern" opgeleide pastores. Hier rijst de vraag of geestelijke begeleiding
geheel zou moeten opgaan in een nieuwe opvatting van maatschappelijk werk.
In wezen wordt dezelfde vraag gesteld met betrekking tot het werk van humanis-
tisch geestelijk verzorg(st)ers in bijvoorbeeld ziekenhuizen, door maatschappelijk
werkers als zij uitspreken, dat "zij toch allang hetzelfde doen". Inderdaad kunnen
niet-konfessioneel-georiënteerde maatschappelijk werkers die zich met immate-
riële hulpverlening bezig houden eenzelfde soort beroeps aktiviteiten verrichten,
maar het doel van die aktiviteiten is niet, dat zij levensvragen in specifiek geestelijke
zin begeleiden. Zie ook het onderscheid tussen Humanitas, vereniging voor per-
soonlijke dienstverlening en samenlevingsopbouw, en het Humanistisch Verbond
dat ondermeer gericht is op het gebied van geestelijke begeleiding van jongeren en
ouderen.
Wij beschouwen maatschappelijk werkenden als eerste lijns hulpverleners, gelijkde
huisarts met een algemene optiek/met een breed gebied van aandacht.
Een professionele identiteit van het maatschappelijk werk zou gezocht moeten
worden in die persoonlijke hulpverlening, waarbij het gaat om het lenigen van
maatschappelijke nood, die hetzij door maatschappelijke, hetzij door
persoonlijke/innerlijke (psychisch, geestelijk, somatisch) faktoren wordt teweegge-
bracht.
De taak van de maatschappelijke dienstverlening is dan het bedreigde individu bij
te staan in zijn vermogen tot voldoende innerlijke sturing, respektievelijk in het aan-
brengen van doelmatige veranderingen in zijn sociale positie(s), waardoor de be-
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dreiging wordt overwonnen. Deze bijstand zal door middel van systematisch
gesprek kunnen geschieden, waarbij met name procesmatig aan bod zullen komen:
1) lokalisering van het probleem;
2) ontdekking van de praktische oplossingsmogelijkheden;
3) overweging van de eigen voorkeuren/middelen;
4) realisering van de gekozen oplossing.
Uiteraard kan ervan worden uitgegaan, dat hierbij tussen kliënt en maatschappelijk
werker sprake zal zijn van een maatschappelijk-normatieve consensus, voor zover
gedragskeuzen ook altijd normatieve (geestelijke) aspekten hebben. Zowel het
ervaren en waarderen van "nood" als wat als oplossing daarvan wordt gezien, wordt
normatief bepaald. Vanwege deze consensus (veelal door de "algemeen"-geldigheid
van normen, die voor beide gelden) worden de geestelijke aspekten niet gepro-
blematiseerd. Hetzelfde kan eventueel gezegd worden van bepaalde psychische en
lichamelijke verschijnselen, die niet therapeutisch of geneeskundig (behoeven te)
worden geproblematiseerd. De vraag of geestelijke begeleiding in de hier bedoelde
zin - dus afgezien van de sakramenten, principiële bezinning, liturgie - geheel
moet opgaan in maatschappelijk werk beantwoorden wij ontkennend. We moeten
er wel van uit gaan, dat de maatschappelijk werkende niet alleen vatbaar is voor de
betekenis van zingevingsvragen, maar er ook mee kan werken, zoals het experiment
heeft aangetoond. Het experiment laat ook zien, dat de voorwaarde daarvoor is een
geduldig naar elkaar luisteren en gezamenlijk zoeken van maatschappelijk werken-
den en "theologen" in een gezamenlijk beleden armoede. Het belang van dit ge-
zamenlijk zoeken is gelegen in de onmisbare verbreding van de hulpcapaciteit bij de
maatschappelijk werkende en dus ook in het hulpverleningsapparaat als geheel.
Men mag ook aannemen dat bij de maatschappelijk werkenden zelf de inspiratie
wordt vergroot, de gevoeligheid voor levensvragen verdiept en de eigen bestaans-
wijze verrijkt.
Dit betekent ook, dat de vraag naar de verhouding tussen maatschappelijk werk en
geestelijke begeleiding (en ook psycho-therapie) niet beantwoord moet worden in
de sfeer van formele competenties of scherpe grensafbakeningen. Ook mensen met
een duidelijke beroepsidentiteit ervaren toch de spanning naar de praktijk van het
handelen. Daarnaast wordt de beroepsidentiteit in zekere zin gerelativeerd door de
persoon van de werker, door dezelfde wetenschappelijke inzichten, door een geest-
verwante mens- en maatschappijvisie, door de - al ofniet persoonsgerichte - wijze
waarop de hulpverlener in relatie met de hulpvrager staat.
Zo kan het dan ook gebeuren, dat persoonlijke aanleg en bekwaamheid in alle drie
beroepssoorten grensoverschrijdingen kunnen rechtvaardigen, ook alom verwij-
zingen van de kliënt te beperken.
Daarenboven is een wederzijdse doordringing van elkaars uitgangspunten, kennis
van zaken en vaardigheden - zoals in het ontwikkelingsprojekt - zeer wenselijk en
daartoe is een geleidelijke teamvorming de voorwaarde.
Men kan zich voorstellen dat in een team van maatschappelijk werkenden, gees-
telijke begeleiders -liefst van verschillende "richtingen" - en psycho-therapeuten
zijn opgenomen om met elkaar een gevariëerd hulpverleningsaanbod mogelijk te
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maken. Relevant zou ook zijn om met agogische theologen/"moderne" pastores en
humanistisch geestelijk werkenden de vraag te onderzoeken: Waar stoppen deze
theologen waar humanistisch geestelijk werkenden verder zouden kunnen en waar
gaan deze theologen verder waar humanistisch geestelijk werkenden zouden
stoppen?
In ieder geval delen we die ene optie van waar uit het experiment gedaan werd:
"Helpen is participeren aan de voltrekking van elkaars leven." 15)

TON JORNA
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De actualiteit van de scheiding van kerk
en staat

De grondslag voor dit artikel is gelegd in het laatste gesprek dat Jaap van
Praag en ik konden hebben. Wij hadden het voornemen dit artikel samen te
schrijven. Ikheb getracht zoveel mogelijk de lijn van onsgesprekhierweerte
geven.

Geschiedenis
Onze demokratie is voortgekomen uit theokratie: de staat werd gezien als een werk-
tuig Gods. Er bestond een direkte koppeling tussen godsdienst en politiek. Deze
koppeling leidde noodzakelijkerwijze tot achterstelling van andersdenkenden.
Iedereen die niet tot de staats-godsdienst behoorde, werd vervolgd of was op z'n best
tweederangsburger. De Franse revolutie bracht gelijkberechtiging voor alle burgers
en dus een scheiding van kerk en staat.
Demokratie in plaats van theokratie. Liberalen en socialisten (al dan niet gods-
dienstig) hebben de politieke rol van de kerken teruggedrongen. Christen-
demokraten hebben daar altijd grote moeite mee gehad (de anti-revolutionairen
heetten niet voor niets zo) en het IKV heeft kennelijk nog steeds moeite zich
uiteindelijk bij de demokratie neer te leggen. Wie meent dat de eigen waarden van
een hogere orde zijn dan die van anderen, komt snel in de verleiding om eigen
opvattingen aan anderen op te leggen.

Humanistisch Verbond
Het HV streeft "naar een samenleving waarin vrijheid, gerechtigheid, verdraagzaam-
heid, eerbied voor de menselijke waardigheid en medemenselijkheid centraalstaan"
(statuten). Het HV is "geen politieke organisatie" maar stelt wel "uitgaande van een
elementaire visie op de omstandigheden waarin de menselijke persoonlijkheid zich
kan ontwikkelen tot volledig menszijn ( ... ) fundamentele eisen aan een samen-
leving" (beginselverklaring). De vraag is niet zozeer àf het HV zich met de politiek
(als aspekt van de samenleving) moet bezighouden maar veel meer vanuit welke
invalshoek. Bij alles wat het HV doet, zal een duidelijke relatie met de beginsel-
verklaring gelegd moeten worden. Dat is ook met de maatschappelijke uitwerking
ervan, het Humanistisch Perspektief, het geval. Wie de gemeenschappelijke levens-
beschouwelijke achtergrond minder belangrijk vindt dan een gemeenschappelijke
posi tieve opstelling, hoort door eigen keuze eerder in een politieke partij thuis dan in
een levensbeschouwelijke organisatie.
Daarbij komt dat het HV naast haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nog
twee andere belangrijke taken heeft: een centrum van levensbeschouwelijke
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bezinning te zijn, en zorg te dragen voor humanistische geestelijke verzorging en
vorming (sonderwijs). Eenzijdige aandacht voor één der drie taken, kan de andere
onaanvaardbaar schaden.

Pluriformiteit
De aktualiteit van de scheiding van kerk en staat is daarin gelegen dat momenteel
twee tegengestelde grensoverschrijdingen dreigen. Aan de ene kant dreigt de techno-
kratie, waarbij politiek als neutraal, waardenvrij wordt opgevat. De neutrale staat is
een fictie als daarmee bedoeld wordt dat politiek niets met ethiek te maken zou
hebben. Het is in feite juisterte spreken van een pluriforme staat: een overheid die de
levensbeschouwelijke pluriformiteit in de samenleving respekteert en tot
uitdrukking brengt in haar beleid. Wellicht kan daarom betergesproken worden over
de onderscheiding van kerk en staat, of nog beter: van levensbeschouwing en
overheid.
Aan de andere kant dreigt de theokratie-nieuwe stijl, waarbij politiek ondergeschikt
wordt gemaakt aan vermeende goddelijke wensen. Vroeger mocht daarom op zon-
dag niet gezwommen worden, nu moeten volgens sommigen daarom de kernwapens
Nederland uit en de kerncentrales gesloten worden. Los van de vraag of men zich in
de uitwerkingen kan vinden, de koppeling van godsdienst en overheid leidt nood-
zakelijkerwijs tot onverdraagzaamheid.
Helaas dreigt deze onverdraagzaamheid ook binnen het HVais men morele bezwa-
ren van politiek andersdenkende mede-humaisten niet langer serieus neemt. Ver-
draagzaamheid is ;,de mildheid die de scherpte van oordelen - hoe treffend ook -
moet temperen in het besef van de feilbaarheid die ons allen eigen is, zonderwelk besef
elke gemeenschap terstond in onverzoenlijke konflikten uiteenvalt en waarbij een
essentieel uitgangspunt van humanisme - bereidheid tot overleg, de hoop op
verstandhouding - uit het oog is verloren" (beginselverklaring). Verdraagzaamheid
zal men eerst zelf moeten opbrengen voor men het van anderen mag vragen.

Conclusie
Een onderdeel van één van de drie taken van het HV is het kritisch volgen van het
politieke gebeuren op grond van onze beginselverklaring. Daarbij dreigt enerzijds
technokratie bij volstrekte loskoppeling van ethiek en politiek, en anderzijds
theokratie (of zelfs "humanistokratie") als geen onderscheid meer wordt gemaakt
tussen de taken van levensbeschouwelijke orgaisaties en die van de' overheid. Er
dient gezorgd te worden voor een evenwichtige verdeling van aandacht over de drie
taakgebieden van het HV En tenslotte zullen juist humanisten, als voorstanders van
een pluriforme overheid, het goede voorbeeld dienen te geven in zaken van verdraag-
zaamheid (zeker in eigen kring). .

ROBTIELMAN



De staat als emancipator van de mens*

Het lijkt er met de staat tegenwoordig niet zo best voor te staan, theoretisch
niet en in de praktijk evenmin. Zoals in elke crisistijd staan de heren in
Den Haag of enig ander regeringscentrum in kwade reuk. De serieuze lai-
tiekgaat dieper en reikt verder. Zij richt haar aanvallen niet.alleen op dewel-
licht overschatte zegeningen van de welvaarts- ofverzorgmgsstaat.

De hele staat is in het geding, met de erkenning van zijn gezag als behoeder van de
rechtsorde, als behartiger van het algemeen belang en als beschermer van de natio-
nale veiligheid, naar binnen en naar buiten. "Uw rechtsorde is de mijne niet", i~.de
uitdaging van al of niet met geweld opererende jongeren tegenover de rechterlIJke
macht, maar wat dan de eigen orde zou zijn blijft in het duister. Het gaat tegen het
staatsgezag als zodanig.
Internationaal doet zich de paradoxale situatie voor, dat over de hele wereld de roep
om nationale zelfbeschikking klinkt, maar de nationale souvereiniteit in de
overgrote meerderheid der staten wordt ondermijnd. Wat in een wereld van sterke
economische, technologische, militaire e.a. interdependentie ook onvermijdelijk is.
Deze enkele aanduidingen mogen voldoende zijn om begrip te vragen voor de crisis,
die behalve in de praktijk ook heerst in de theorie van de moderne staat. Een gron-
dige' theorie van de verzorgingsstaat is er bijvoorbeeld eigenlijk niet. Alvorens nu
maar meteen de hele staatsidee en haar problematiek overboord te zetten - waar
sommige theoretici toe geneigd zijn - lijkt het toch wel verstandig nog eens na te
gaan, wat die staat voor ons mensen betekend heeften eventueel nog betekenen kan.
Wanneer er dan een staatstheoreticus opduikt, die meent in de ontwikkeling van de
moderne staatkundige orde een groot aandeel in de emancipatie van de mens te
onderkennen, lijkt het voor humanisten wel geboden, aan dit onderzoek de nodige,
zij het uiteraard kritische, aandacht te besteden.

Kritische dialoog
Prof. Couwenberg, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Erasmus-universiteit
te Rotterdam, leeft niet in een ivoren toren maar middenin de wereld, getuige zijn
vele geschriften en zijn tijdschrift Civis Mundi, aan actuele problemen gewijd. Hij
werkt al jaren aan een onderzoek naar de grondslagen en elementen van een
constitutionele ontwikkelingstheorie om vandaar uit de moderne staat te
analyseren. In tegenstelling tot de klassieke staatsleer, zoals in Duitsland door
J ellinek verkondigd, waarin het machtselement centraal staat, evenals tot de zuiver
juridische interpretatie van de staat, zoals van een even klassieke Oostenrijker,
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Kelsen, betracht Couwenberg een sociologische benadering. Echter in die zin, dat hij
zich niet in de geest van een empirische politicologie, zoals zij veelal in de Verenigde
Staten beoefend wordt, tot de analyse van de zich in het politieke leven voordoende
verschijnselen, instellingen en procedures beperkt, maar die in verband brengt met
of toetst aan de normatieve aspecten van het staatsrecht. Zo komt hij tot een
juridisch-normatief geörienteerde politieke wetenschap, waarvan hij een
vernieuwing verwacht voor de staatsrechtwetenschap in Nederland.
In "De Omstreden Staat" wordt dit alles in een kritische dialoog met tal van auteurs
uit binnen- en buitenland nader uitgewerkt. Voor ons is hier het meest interessante,
hoe Couwenberg poneert, dat het emancipatiestreven van de moderne mens juist in
de staat - in 't algemeen nog altijd vooral als dwang-instelling gezien - zijn
voornaamste expressie en instrument heeft gevonden. Deze moderne conceptie
spruit voort uit het moderne denken, zoals zich dat via Renaissance, Verlichting en
de grote politieke revoluties van de 18de eeuw heeft ontwikkeld. Het werd de
constitutionele basis van een Westers beschavings-experiment van burgerlijke
signatuur, dat gericht is op de volledige emancipatie, de zelfbepaling van de mens als
individu en als sociaal wezen, en op een samenleving, waarin de menselijke
waardigheid als autonoom subject tot haar volle recht komt.
Deze ideeën, in typisch constitutionele en democratische te onderscheiden, raakten
verbonden metde vooruitgangsgedachtevan de 18de eeuw. Zij hebben hun perioden
van opgang en neergang, in relatie tot de reële omstandigheden en verhoudingen, in
de 19de en 20ste eeuw beleefd. Zij staan thans opnieuw voor een crisis, berustend op
een intrinsieke spanning tussen het humanistische persoonlijkheidsideaal en een
modern positivistisch wetenschapsideaal, dat tendeert naar steeds perfecter
beheersingvan de wereld terwille van de maximalisering van menselijke welvaart en
macht. Of dat laatste nu in de welvaarts- en verzorgingsstaat zijn staatkundige
expressie vindt, zoals Couwenberg poneert - er zijn daarin ook nog wel moreel
waardevoller aspecten aanwezig - deze antithese zou toch wel eens de huidige
situatie kunnen typeren en zij heeft sinds het uitbreken van de crisis in die
verzorgingsstaat nog aan betekenis gewonnen.
Ook constateert men vanuit dit cirsisbesef een radicale maatschappijkritiek, zowel
tegenover het burgerlijke, liberaal-democratische samenlevingsexperiment, als
tegen het marxistisch-leninistisch gefundeerde model, sedert 1917 de wereld
voorgehouden. In elk geval dwingt dit alles, concludeert de schrijver in zijn uit 1974
daterend werk "De Omstreden Staat", tot hernieuwde theoretische fundering en
doordenking van het democratiseringsproces en de rechtsstaatsidee, waarbij
terloops ook de ontwikkeling van de participatie-democratie in het geding wordt
gebracht.

Nadere uitwerking
Ook zijn vijf jaar na deze theoretische proloog verschenen "Van monarchale machts-
staat naar liberale democratie" begint met een uitvoerige discussie van
constitutionele grondslagen en beginselen, welke aan de hele serie over "modern
constitutioneel recht en emancipatie van de mens" ten grondslag worden gelegd.
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Uitdrukkelijk wordt in het Voorwoord tegen kritische beoordelaars van eerder
verschenen werken vastgehouden aan de opvatting, "dat het streven naar
emancipatie van de mens - dus naar meer menselijke vrijheid en gelijkheid - een
wezenlijk aspect vormt van de constitutionele rechtsontwikkeling van de moderne
staat naast het streven naar politiek- juridische integratie". Met het oog op het
centrale thema van de monarchale machtsstaat weegt de integratie-factor ditmaal bij
de schrijver zwaarder dan tevoren. Ook wordt aan het verschijnsel macht en het
menselijk machtsstreven een interessante beschouwing gewijd. Altijd echter in een
"dialectische samenhang" met de aspecten van vrijheid en menselijke emancipatie.
De vraag is natuurlijk, of het hele constitutionele ontwikkelingsproces sedert de
formatie van de moderne staat in de 15de en 16de eeuw onder deze dichotomie te
vangen is. De auteur zet zich ditmaal ook tegen de marxistische conceptie af, die zich
eenzijdig. baseert op de economische grondslagen, tegenover zijn veeleer
ideologische conceptie, op historisch-culturele factoren gebaseerd. Bovendien zou
tegenover de marxistische wetmatigheid in zijn visie de vrije wilsbeslissing
domineren. Van een dwingende opeenvolging van constitutionele ontwikkelings-
modellen zou geen sprake zijn. Maar wanneer "het enige, aldus de auteur, dat met
zekerheid gezegd kan worden over de constitutionele ontwikkeling, is dat deze zich
in de moderne cultuur voltrekt in het spanningsveld, dat bepaald wordt door het
machts-/gezagsmotief enerzijds, het emancipatiemotief anderzijds", dan is daarmee
toch ook een zekere inperking en vastlegging van dit proces gegeven? Te meer, waar
aan de elementen daarvan liefst een dialectisch, d.w.z. een noodzakelijk
polariserend op elkaar ingesteld, karakter wordt verbonden.
Als historicus voelt men zich bij zo'n vastlegging op enkele determinerende factoren
niet op zijn gemak. De hele geschiedenis van de moderne staat in theorie en praktijk
in de wisselwerking van macht en vrijheid op elkaar te vatten lijkt wat simplistisch, al
is de overvloed aan bijzondere gegevens en nuanceringen typerend voor dit, evenals
het vorige, op een rijke literatuur en levendige ervaring en verwerking der actualiteit
berustende, werk. Wel heeft men de indruk, dat met de term "dialectiek" wat royaal
wordt omgesprongen, zoals reeds in "De Omstreden Staat" opviel. Daar werd
geponeerd, dat de relatie van staat en maatschappij het best op te vatten viel als "een
dialectische, complementaire eenheid". In die laatste begrippencombinatie is van de
bekende formule these - antithese - synthese eigenlijk niet veel terug te vinden.

Een beperkt mensbeeld?
Misschien is een fundamenteler tekort in de leidende gedachtengang terug te vinden
als men het mensbeeld beziet, waarvan in dit werk nadrukkelijk wordt uitgegaan en
dat gekenmerkt wordt door een polaire, dialectische structuur. Polarisaties als geest
en lichaam, rationaliteit en emotionaliteit, denken en handelen zijn hier o.a.
bepalend, evenals in de moderne samenleving polariteiten als gemeenschap en
individu, harmonie en conflict en andere werkzaam zijn, waarbij die van machts-
streven en vrijheidsstreven als de meest fundamentele worden onderscheiden. Zou
men, zeker in onze tijd, maar ook in een nabij of ver verleden, daarbij geen plaats
moeten inruimen voor de rol van de angst, met eventueel als tegenpool de veiligheid,
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in zowel het persoonlijke als het sociale leven? Het is denkbaar, dat deze als existen-
tieel aan te duiden aspecten van het mens-zij n ook in de constitutionele en politieke
werkelijkheid van onze tijd een eigen rol spelen met een eigen gewicht en niet zo'n
fraai uitzicht.
Bij de samenvatting en beoordeling van een, door een veelheid van uitwijdingen en
overwegingen bijna overladen werk als het onderhavige, moeten wij ons in een
tijdschrift als Rekenschap wel tot enkele hoofdpunten beperken. Zo wordt de staat
hier noch in zijn ontstaan onder vreselijke crises (volgens Burckhardt), noch in zijn
monarchale of zijn liberale vorm verheerlijkt en de gevaren van staatsmacht en
machtsstreven worden scherp onderkend. Dit laatste ontbreekt ook niet aan de
elites, die veelal als gangmakers voor de emancipatie optreden. De mensen zijn
geneigd, macht te vereren, schreef K. Popper, "een residu van de menselijke
slavernij". Desondanks heeft zich in de monarchale machtsstaten, die het toneel van
de 17de tot de 19de eeuw beheersen, op diverse wijzen de emancipatorische tegen-
pool ruimte kunnen veroveren.
In ons land, waar de Bataafse Republiek pas een modern nationaal staatsbestel op
poten zette, hebben de geringe ontwikkeling van het staats besef en de afkeer van
machtsdenken bevorderd, dat tot op de huidige dag de benadering van het politiek
gebeuren, mede door de invloed van de Calvinistische predikanten, aan normatieve
principes wordt onderworpen. Men denkt en reageert, thans ook in linkse, niet-
religieuze kringen, meer in de geest van de door Max Weber aangeduide
"Gesinnungsethik" dan van de "Verantwortungsethik".
De ontwikkeling van het emancipatiemotief in theorie en praktijk wordt van zijn
aristocratische expressie in de Britse Magna Charta (1215) totde fascistische reactie
in haar verschillende fazen en ideële vormen uiteengezet. Hoewel Couwenberg de
opvatting van Wertheim omtrent emancipatie als dominerende trend in de
geschiedenis der mensheid niet deelt, signaleert hij toch de telkens voorkomende
herleving ervan zowel in de liberale vrijheidstraditie als in de socialistische, waarin
vrijheid en gelijkheid als congruent gelden. Enigszins bevreemdend is, dat hij de
democratische socialisten in dit verband ervan beticht, via een "gelijkschakeling" de
menselijke solidariteit te willen realiseren. Terwijl men ook enige moeite heeft, in
totalitaire modellen als de Sowjet-Russische een nieuwemancipatieproces onder
leiding van de communistische partij te onderkennen: de ervaringen met Boedapest,
Praag en thans Warschau bevestigen wel, dat ook in de totalitaire machtsstaat de
emancipatiedrift onvermijdelijk opduikt, maar niet vanuit de "nieuwe heersende
klasse".

De vredesfunctie
Wij laten interessante beschouwingen over de ontwikkeling van de vredesfunctie,
extern en intern, van de moderne staat hier rusten; zijn relatie met de oorlog wordt
overigens niet verdonkeremaand: "war made the stateand the state made war", is een
illustratief citaat. De internationale politieke consequenties van de liberale
democratie komen in latere delen van de serie uitvoeriger aan de orde. Veel belovend
is, in de hier besproken boeken reeds de bedoeling op te merken, in het Oost-West
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probleem de mogelijkheden van een vreedzame coëxistentie te behandelen. Evenals
in de Noord-Zuid relatie de suggestie, dat de volken uit de Derde Wereld recht
hebben op eigen ontwikkelingsvormen, ook op staatkundig gebied. Ook de crisis
waarin zich de interne vredesfunctie van de staat bevindt, waarbij men bijv. hoe lan-
ger hoe sterker vervalt in een terugkeer tot "eigen richting", waaraan de monarchale
machtsstaat, ondanks allerlei willekeur, een eind maakte, is momenteel van later
zorg.
Wij hopen in een bespreking van de latere delen, waarvan deel IJ, "Liberale
democratie als eerste emancipatiernodei" inmiddels (1981) verschenen is, op deze en
andere aspecten van het huidige staatkundige bestel terug te kunnen komen, evenals
op het nog te verschijnen deel III over de democratisch-sociale rechtsstaat en de
socialistisch geleide democratie, waarin ook de fascistische reacties aan de orde
komen. Hier nog slechts een enkel woord ter rechtvaardiging van de aandacht, aan
deze werken in een tijdschrift als Rekenschap aan zulk een uitgesproken vakstudie
besteed.
Couwenberg is waarschijnlijk geen humanist in onze zin; aanvankelijk deed zijn
gebruik van de term als min of meer identiek met seculier als te beperkt aan. Maar in
zijn accentuering van de autonomie en de waardigheid van de mens als essentiële
elementen van de moderne staatsidee, vooral in haar democratische gestalte,
herkent men een sterke humanistische overtuiging. Die dwingt hem er ook toe, de
democratie als een organisatie vorm te zien, die verplichtingen meebrengt, met name
die van een actieve participatie van haar leden.
Men behoeft slechts te letten op de breed om zich heen grijpende discussie in het
Humanistisch Verbond over vragen als politiek en ethiek, oorlog en vrede, kern-
energie en machtspolitiek, vrouwenemancipatie, milieubeheer etc. om te beseffen,
hoezeer ook dit Verbond zich van zijn politieke, sociale en culturele verantwoorde-
.lijkheden bewust is. Om aan de beleving en vormgeving daarvan op volwassen wijze
te kunnen participeren, d.W.Z.met de kennis, het inzicht en de bezonnenheid, in
een kritische, explosieve situatie meer dan ooit vereist, vormen werken als die
van Couwenberg een rijke bron van informatie.

B. W. SCHAPER

• s.w. Couwenberg, De Omstreden Staat. ontwikkeling en problematiek van de staatstheorie in de 20ste eeuw,
Alphen 1974 (132 p.)
Idem, Van Monarchale Machtsstaat naar Liberale Democratie, (modern constitutioneel recht en emancipatie
van de mens, dl.l), Assen 1979 (210 p.)



Ingezonden brieven

De "true believer"
In de zeer lezenswaardige bijdrage over "Leo Polak en de vergelding van schuld"
(Rekenschap, jaargang 27, nr. 3, september 1980) gebruikt Prof. W. H. Nagel de
daar niet nader verklaarde uitdrukking "true believer" op een wijze die bij mij de
indruk wekt, dat hij van toepassing is op iemand die zonder (voldoende) onderzoek
een bepaalde overtuiging voor waar houdt. .

Polak zou zijn onderzoek naar de zin der vergelding zijn begonnen als een "true
believer". Na grondige herbezinning liet hij zijn oorspronkelijke mening varen.
Toch is hij volgens Nagel een "true believer" gebleven. Wat heeft Polak dan belet,
van de aanduiding "true believer" af te komen? Was het gebrek aan kritische zin,
vooringenomenheid, onmacht om ruimer zicht op het onderwerp te krijgen?
Hoe kan een "true believer" opklimmen tot een beter inzicht? Moet hij daartoe niet
een stuk geloof loslaten om voor weten plaats in te ruimen?
Zou er bij fundamentele problemen als waarover het hier gaat, aan de wortel niet
steeds in zekere mate "geloof bijkomen", hier onder meer verdisconteerd in ons ze-
delijk besef? Zo ja, dan zou haast ieder een "true believer" mogen heten. Maar zo
ruim heeft Nagel het stellig niet bedoeld. Wil hij er niet veeleer iemand mee aan-
duiden voor wie de weg naar "right insight" is geblokkeerd? En dat "right insight" is
welbeschouwd maar één stapje verderop de lange weg naar iets meer kennis; zeker is
het geen eindpunt van voor altijd vaststaande verworvenheid. De betrekkelijke
juistheid ervan moet steeds worden getoetst en zo nodig herzien.

Op iemand die daartoe bereid is lijkt mij de aanduiding "true believer" zonder
nadere uitleg niet van toepassing.

DIRK DE VRIES

Antwoord op dèheer Dirk de Vries
Door omstandigheden buiten mijn wil, die ook mijn reaktie ten zeerste hebben ver-
traagd, heb ik veel tijd verloren en kan ik geen nieuwe artikel schrijven. Eric Hoffer
schreef in The true believer (1951) "All mass movements ... irrespective of the
doctrine they preach and the program they project, breed fanaticism, fervent hope,
hatred and intolerance; all of them are capable of releasing a powerfull flow of
activity in certain departments of life, all of them demand blind faith and single-
hearted allegiance". Deze uitspraak is door mij ingebed in een opstel getiteld "The
true believer en het probleem van de vergelding" in Speculum Langemeijer (1973),
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p. 365 VVo Ik wil overigens niet beweren, dat een man als Leo Polak onder Hoffer's
omschrijving zou vallen. In mijn De funkties van de vrijheidstraf (1977) ben ik
echter onder "Vergelding" (p. 143 vv.) op een en ander nog nader ingegaan. Het
komt mij voor dat een true believer voornamelijk door zijn temperament tot het
innemen van ekstreme posities komt.De true be liever is dermate te goeder trouw dat
hij niet schuwt alreeds geafficheerd "right insight" te verwisselen voor ander "right
insight". Misschien zou Polak, wien het zeker niet aan temperament ontbrak, met
deze karakteristiek geen onrecht worden aangedaan.

W. H. NAGEL

Humanisme en Politiek
Nadat in "Humanist" van 20 januari 1981 een diskussie werd gestart over ethiek en
politiek, staat in "Rekenschap" van maart 1981 een artikel van P. Derloc over het-
zelfde onderwerp, waarbij evenwel de humanistische levensovertuiging reeds in de
titel als mede-betrokken wordt genoemd. Het artikel toont in aanpak en konklusies
nauwe verwantschap met het artikel van J. de Vries in "Humanist" van 5 februari
1981, maar is kennelijk bedoeld om van zwaarder kaliber te zijn. Toch blijkt de
argumentatie van Derloc niet sterk of overtuigender dan die van de Vries. Op de
laatste kon ik in "Humanist" van 5 maart 1981 met gelijke mogelijkheid reageren,
thans moet ik mij bepalen tot een summier aanwijzen van de zwakke punten in het
betoog van Derloc.

Begonnen wordt met een precisering van de drie in de titel voorkomende termen.
Die van "levensovertuiging" is vaag - wie de term niet zou kennen, wordt er niet
wijzer van - maar niet onjuist. Bij de ethiek wordt gesproken van "objektieve en
algemeen geldende beginselen", wat nogal dogmatisch aandoet en duidelijk in strijd
is met de relativering, die Pos (Rekenschap 1975 blz. 171) bepleit en die Fresco (Re-
kenschap 1976 blz. 113 en ook 1981 blz. 16) aanvaardt. Veel erger is het gesteld met
de definitie van politiek (blz. 22), die keihard aangeeft, dat dieven en vandalen po-
litiek bedrijven ("handelingen ... die de ... belangen van leden van desamenieving
schaden") en die slechts toelaat met moeite iets te bedenken dat niet door de
definitie wordt gedekt.

De konklusie datde drie begrippen samenhangen, had op eenvoudigerwijze kunnen
worden getrokken (bijv. uit de beginselverklaring in de Statuten); de konklusie, dat
ze "ten nauwste"samenhangen en dat dus het HV zich evenzeer met politiek als met
levensbeschouwelijke en ethische problemen moet bezighouden, blijven ongefun-
deerde beweringen.

Dan de hoofdzaak: de politieke taak van het HY. Derloc wil, dat het HV prioriteit
toekent aan wat z.i. de belangrijkste politieke problemen zijn (hij noemt er drie:
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armoede in de derde wereld, voorkomen van kernoorlogen en de werkloosheid; m.i.
behoren de bevolkingseksplosie en de vernieling van de natuur er zeker bij). Wel
mag het Verbond zijn huidige taken blijven vervullen, maar terloops, want de priori-
teiten gaan voor; daar moet "dag in, dag uit" over worden gepraat en aan worden ge-
werkt. En vooral: niet alleen ethische lange-termijn visies, maar op korte termijn
politieke stappen, die daarin passen. Niet alleen pleiten voor kernontwapening,
maar voor eenzijdige kernontwapening van Nederland. Derkx wil verbondenheid
voelen met mensen, met wie hij beginselen, normen, waarden en politieke praktijk
gemeen heeft en als hij dit in het HV niet vindt, voelt hij zich "in de kou staan".

De argumentatie van Derkx faalt op twee punten: hij geeft zich geen rekenschap van
de redenen, die tot oprichting van het HV leidden en hij begrijpt niet, waarin het
verschil tussen ethiek en politiek is gelegen. Op beide beweringen een toelichting.

Hoofdtaken van het HV
Het HV is opgericht als levensbeschouwelijke organisatie. Het heeft altijd gewild:
"allen verenigen, die het (boven omschreven) humanisme aanvaarden" en daarnaast
"leiding te geven aan het buitenkerkelijk deel van het Nederlandse volk", danwel
"een geestelijk centrum te vomzen, voor hen, die niet-godsdienstig zijn" (geciteerd uit
de doelstellingen van resp. 1946 en 1956). Daarbij is het erin geslaagd, de levens-
beschouwelijke achterstelling van onkerkelijk Nederland voor een groot deel (niet
geheel) op te heffen en vervult het een aantal belangrijke levensbeschouwelijke
taken (vorming, verzorging e.d.). Het is daardoor onvervangbaar. Het heeft zich vele
malen terecht uitgesproken over ethische aspekten van het maatschappelijk leven,
indien dit de humanisering van de samenleving kon bevorderen. Daarbij heeft het
wel steeds het politieke terrein betreden.

Verschil tussen politiek en ethiek
Bij elke belangrijke politieke stap kunnen twee vragen worden gesteld; enerzijds:
met welke bedoeling wordt ze gezet, op welk doel-op-lange-termijn is ze gericht;
maar anderzijds ook: is de stap inderdaad een goed middel om het doel te bereiken?
Bij het antwoord op de eerste vraag zijn ethische en soms ook levensbeschouwelijke
overwegingen van grote invloed; dat op de tweede vraag hangt af van de beoordeling
van niet-ethische maatschappelijke en natuurlijke samenhangen.
Een verschillend inzicht hierin leidt ertoe dat personen met gelijke levensover-
tuiging en ethiek toch tot een verschillende politieke beslissing komen.
Derkx gaf als voorbeeld het kernwapen probleem. Daar nam hij apodictisch aan, dat
eenzijdige kernontwapening een stap is in de richting van algemene kernontwape-
ning en tot het voorkomen van een kernoorlog. Ik geloof daar niets van; mede op
grond van de ervaringen in de jaren dertig (die ik wel bewust heb beleefd) ben ik
overtuigd dat eenzijdige ontwapening het oorlogsgevaar vergroot.

Het probleem van Oerkx, waarom het HVwel uitspraken heeft gedaan over abortus,
euthanasie, bidden in de gemeenteraad en subsidie aan de Bond tegen het vloeken
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(en niet over de veel belangrijker problemen van zijn prioriteiten) is gemakkelijk op
te lossen: het ging daarbij om politieke kwesties waarin het levensbeschouwelijke
aspekt overwoog en waarbij nauwelijks onzekerheid kon bestaan over de gevolgen
van de beslissing.

Omdat de levensovertuiging bij moeilijke problemen niet dringend tot een politieke
keuze leidt, zal een redelijk mens aanvaarden, dat hij in zijn levensbeschouwelijke
organisatie in kontakt komt met politiek andersdenkenden (op zichzelf al waarde-
vol) en in zijn partij samenwerkt met mensen met een andere levensovertuiging.
Derl<x aanvaardt het eerste kennelijk niet: het is hem niet voldoende dat hij zijn
pacifisme en socialisme kan uitdragen in zijn partij of in aktiegroepen; hij wil het
Verbond denatureren door het tot politiek partij kiezen te brengen, waardoor hij
politiek andersdenkenden van hun levensbeschouwelijk centrum berooft. Het geeft
een wat nare smaak in de mond als hij aan het slot van zijn betoog stelt dat voor het
HV het afstoten van deze leden niet erg is, want dat dit kwa ledental wel ge-
kompenseerd zal worden door hen, die op grond van het politiek stellingnemen tot
het Verbond zullen toetreden.

J. P. MAZURE



Actualiteiten

Toekomst van de Derde Wereld
In een opmerkelijk artikel "Exit visa from the world system: dilemmas of cultural
and economie disengagement" in "Third World Quarterly" (jan. 1981) vroeg
A. A. Mazrui zich af welke invloed het Westen in het toekomstige wereldsysteem zal
hebben:
De Vrede van Westfalen (1648) markeerde het begin van het natiestaat-systeem.
Aanvankelijk was dit een Europees systeem, maar het kreeg allengs een inter-
nationaal karakter naarmate Europa haar grenzen overzee uitbreidde. De overzeese
gebiedsdelen, met name de Amerikaanse, waren in het begin meer geïnteresseerd in
een zich losmaken van het systeem dan in deelname erin.
In de 19de eeuw waren er 'twee belangrijke kandidaten die naar integratie in het
systeem streefden: het Ottomaanse rijk en Japan. Pas in de 20ste eeuw werd veel-
vuldig de eis tot toelating gesteld als gevolg van de antikoloniale beweging. Be-
langrijke Derde Wereld leiders zoals Nasser, Nkroemah, Nehroe en Soekarno wa-
ren allen voorstanders van toetreding tot het systeem. Zij maakten een duidelijk
onderscheid tussen neutraliteit en niet-gebondenheid. Het laatste werd omschreven
als het recht op onafhankelijke deelname zonder partij te kiezen.
De voornaamste uitzondering op deze tendens tot participatie was China. Ook
Birma experimenteerde met uittreding uit het mondiale stelsel, echter niet op het
politieke vlak. Voor zowel China als Birma bleek de verleiding van het systeem
echter te groot.
Bijna elk land schijnt integratie in het mondiale politieke stelsel aanvaard te heb-
ben, maar er zijn verschillen op economisch en cultureel vlak, die in zekere mate
betrekking hebben op de ideologie van een bepaald land. Het radicalisme binnen de
Derde Wereld kent een verscheidenheid aan vormen, variërend van militant
Marxisme tot Islamitisch fundamentalisme.
Aangezien het mondiaal systeem kapitalistisch is en het Marxisme zich tegen het
kapitalisme keert, betekent een keuze voor een Marxistische samenleving dat men
uit het mondiale systeem wenst te treden. In de praktijk blijkt dat een zich
loskoppelen van het westers kapitalisme moeilijk te verwezenlijken is. Marxistische
Derde Wereldlanden zoals Vietnam, Angola, Mozambique en Cuba zijn erin
geslaagd het socialisme binnen eigen grenzen door te voeren, maar blijven toch de
gevangene van het kapitalistisch stelsel. Hun produkten zijn nog steeds onder-
worpen aan het spel van de vrije marktkrachten; de belangrijkste valuta's zijn die
van de kapitalistische landen; de andere socialistische landen zijn nogal protec-
tionistisch ingesteld en zoeken ook naar nieuwe mogelijkheden in het spel van vraag
en aanbod.
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Op het culturele vlak betekent de keuze voor het Marxisme in feite integratie in de
Westerse beschaving. Het Marxisme is een goed voorbeeld van de fusie van twee
begrippen: revolutie en socialisme. Deze combinatie schijnt typisch Westers te zijn.
Revolutionair socialisme moet onderscheiden worden van een soort oervorm van
het socialisme dat men in verschillende samenlevingen en culturen aantreft. Even-
min is revolutie een uitsluitend Westers verschijnsel. Het ontstaan van de Islam bijv.
kwam neer op een revolutie, omdat het fundamentele veranderingen aanbracht in
het stelsel van waarden en de politieke structuren op het Arabisch schiereiland.
Revoluties en radicalisme betekenen niet altijd een streven naar een nieuwe orde,
maar kunnen ook tot doel hebben het weer herstellen van een oude orde. Het
Islamistisch radicalisme is hier een goed voorbeeld van. Terwijl het Marxisme op
economisch vlak uittreding uit het systeem nastreeft en op cultureel gebied in feite
neerkomt op integratie in het stelsel, is bij de huidige Islamitische revolutie het om-
gekeerde het geval. Op cultureel gebied wil de Islam zich losmaken van het Westen;
op economisch terrein worden de Islamistische landen door hun olierijkdom steeds
nauwer verweven met het systeem.
Economische revoluties zijn op de toekomst gericht - men streeft ernaar om ma-
terieel welzijn op een nieuw niveau van efficiency te realiseren. Culturele revoluties
in de Derde Wereld moeten in zekere mate gericht zijn op het herstellen van de oude
orde, op het bevorderen van het geestelijk welzijn door een bewustwording van de
eigen identiteit.
Wat is nu de juiste combinatie van integratie en loskoppeling? Een zich volledig
afzijdig houden is in deze moderne tijd niet mogelijk en bovendien niet wenselijk,
omdat het Zuiden dan geen invloed op het Noorden kan uitoefenen. Onvoorwaar-
delijke integratie komt neer op een zich onderwerpen aan het Noorden. Daarom
moet het Zuiden kiezen voor selectieve participatie.

Hervormingen in het Sowjet-systeem mogelijk?
De bekende Sowjetspecialist Boris Meissner schrijft naar aanleiding van het 26ste
partijcongres van de Communistische Partij van de Sowjet-Unie in "Europa-Archiv"
(10 febr.) over de binnenlandse politieke verhoudingen in de U.S.S.R.:
Op binnenlands gebied liggen de problemen vooral op het terrein van een ver-
ni-euwing van de partijtop i.v.m. de hoge leeftijd van de leiding, de steeds verder
afnemende economische groei en een verscherping van allerlei tegenstellingen (ver-
sterking van de totalitaire één partij staat tegenover een verdere uitbouw van de
rechtsstaat, het streven naar een verhoging van de levensstandaard tegenover een
verdere opvoering van de bewapening en de toenemende neiging tot centralisatie en
russificering tegenover het toenemend zelfbewustzijn van verschillende sociale
groeperingen en niet-Russische volkeren); op het gebied van de buitenlandse
politiek stellen vooral de kwestie-Afghanistan en de toestand in Polen de SU voor
grote problemen.
De gedurende de laatste jaren gestaag afgenomen economische groei in de SU is
voor de Sowjet-leiders een bron van aanhoudende bezorgdheid. Tijdens zijn rede-
voeringen op de plenaire zitting van het Centraal Comité van de CPSU in november
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1979 en oktober 1980 oefende de Russische partijleider Brezjnew openlijke kritiek
uit op de resultaten van de ontwikkeling van de Sowjet-economie. De kritiek richtte
zich vooral op de transportsector, de energievoorziening, de metaalindustrie en de
kwaliteit en distributie van levensmiddelen en consumptiegoederen. Als oorzaken
van de povere prestaties van de Sowjet-economie moeten worden genoemd de druk
van de bewapeningskosten, die de investeringscapaciteit van de SU aanzienlijk be-
perkt, en de ontoereikendè vorming van bedrijfsleiders en arbeiders. Voor een we-
zenlijke verbetering van de economische situatie in de SU is de aangekondigde wij-
ziging van het onderwijsbeleid alleen niet voldoende; pas wanneer een ingrijpende
hervorming van het economisch systeem en een aanzienlijke verlichting van de
defensielasten worden doorgevoerd, is er uitzicht op een gunstiger economische
ontwikkeling van de su.
De centralistische bureaucratische structuur van de Sowjet-staat vormt niet alleen
een hinderpaal voor een hervorming en modernisering van de economie, maar is
tevens de oorzaak van de onmacht om de maatschappelijke en sociale problemen
van het land op te lossen. Deze problemen hangen samen met het multinationale
karakter van de su en maatschappelijke ontwikkelingen die gepaard gaan met een
toenemende bewustwording onder verschillende groeperingen in de samenleving.
De intensivering van de russificerings- en centralisatiepolitiek van de overheid stuit
bij de niet-Russische volken - in de Baltische republieken, de Oekraïne en de re-
publieken in de Kaukasus en Centraal-Azië - op toenemend verzet en heeft zodoen-
de bijgedragen tot de groei van het nationale zelfbewustzijn bij die minderheden.
Voor de wijziging van de sociale structuur van de su als geheel zijnals oorzaken aan
te wijzen het proces van verstedelijking, de territoriale uitbreidingvan deindustriali-
sering en een verhoging van het ontwikkelingspeil van de bevolking.
In kringen van de intelligentsia in de su is, als gevolg van het onvermogen van het
Sowjet-systeem om noodzakele hervormingen door te voeren, een stroming ont-
staan die streeft naar een zekere mate van interne liberalisering. Door dit streven
naar liberalisering, gekoppeld aan het proces van bewustwording onder nationale
minderheden, is de problematiek van de mensenrechten in de su gedurende de afge-
lopen jaren van steeds meer belang geworden; het aantal dissidenten groeide, waar-
tegen door de overheid krachtig werd opgetreden. De politieke betekenis van de
dissidenten is overigens gering; alleen in de westelijke randgebieden lijken zij steun
te hebben onder bredere lagen van de bevolking.
Samenvattend kan men zeggen dat er in de su sprake is van een toenemende ver-
wijdering tussen het huidige bewind en de maatschappij. Het ziet er niet naar uit dat
de huidige leiding bereid is wezenlijke concessies te doen; hiermee worden de pro-
blemen naar de toekomst verschoven en dat zou wel eens kunnen betekenen dat de
aflossing van de wacht in het Kremlin zoveel moeilijkheden gaat opleveren dat een
conflictsituatie dan onvermijdelijk wordt.
De ex-communist Wolfgang Leonhard vroeg zich in "Encounter" af: "Are we moving
towards a post-communist era?"
De constatering dat het Sowjet-imperium momenteel een moeilijke tijd doormaakt,
berust op de waarneming van een aantal verschijnselen: 1. de sterke centralisatie
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van de economie staat een snelle economische ontwikkeling van de Sowjet-Unie in
toenemende mate in de weg; 2. het economisch systeem bemoeilijkt de toepassing
van nieuwe technologie in hoge mate; 3. de oppositie onder de - naar verhouding
steeds grotere - nationale minderheden tegen het huidige bewind neemt toe; 4. er
gaat van de officiële ideologie weinig of geen inspiratie meer uit; 5. de sociale
bewustwording onder de arbeidersklasse in de SU is groeiende; 6. het moreel in
partij- en regeringskringen is aan een steeds verder om zich heen grijpend verval
onderhevig, waardoor verschijnselen als corruptie, vriendjespolitiek, onverschillig-
heid en egoïsme steeds veelvuldiger voorkomen.

In de SU beginnen zich thans bepaalde groeperingen af te tekenen die mogelijk een
zekere rol zouden kunnen gaan spelen bij een een eventueel proces van verandering
van het Sowjet-systeem: technocraten (economen, ingenieurs, natuurkundigen
e.d.), kunstenaars, niet-Russische nationaliteiten, industrie-arbeiders en dissiden-
ten.
De hegemonie van de SU over Oost -Europa wordt terzelfdertijd ondermij nd wegens
het feit dat de SU niet langer in staat is om de Oosteuropese landen in voldoende
mate te voorzien van grondstoffen. De Oosteuropese staten zijn aldus genoodzaakt
om zich te richten tot de wereldgrondstoffenmarkt, waardoor hun economische
afhankelijkheid van de SU verminderd. De Oosteuropese regeringen kunnen op de-
ze ontwikkeling op twee manieren reageren: ofwel door een politiek van harde
binnenlandse onderdrukking, geen hervormingen, economische zelfvoorziening en
nadruk op nationale saamhorigheid, ofwel door een politiek van gedeeltelijk, hoofd-
zakelijk economisch hervormingen.
De voornaamste krachten die zich tegen een eventuele beperkte liberalisering van
het huidige systeem zullen keren, zijn de neo-stalinisten. Hoewel de macht en in-
vloed van deze groep niet moet worden onderschat, lijkt het ervooralsnog op dat zij
het proces van beperkte hervormingen en economische modernisering niet zal
kunnen tegenhouden: het is nu eenmaal uiterst moeilijk, zo niet onmogelijk, om de
problemen van de jaren '80 te bestrijden met methoden uit de jaren '30.
Beslissend voor de interne ontwikkeling van de SU gedurende de komende jaren is
de vraag wie de politieke leiders van de toekomst zullen zijn. De huidige leiders van
de SU zijn de 70-jarige leeftijd al gepasseerd en hoewel verschillende namen van
kandidaten worden genoemd als mogelijke opvolgers, zijn er momenteel nog geen
aanwijzingen dat de opvolgingskwestie definitief is geregeld. Aangezien een dui-
delijke opvolger ontbreekt, is het niet uitgesloten dat er na het wegvallen van
Brezjnew een interne strijd om de macht tussen de verschillende facties zal uitbre-
ken, waarbij de legerleiding op de achtergrond er dan voor zal waken dat noch de
neo-stalinisten, noch de al te radicale reformisten de overhand krijgen.
Zoals in het begin al is aangegeven, verkeert de SU met haar imperium op het
ogenblik in een toestand van inwendige destabilisatie en beginnen zich - zij het nog
zwakke - krachten af te tekenen die streven naar veranderingen.



Losse notities

Men moet het bestuur van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
de eer geven, dat het voortvarend, vroegtijdig, met visie en onbekrompen de
herdenking van de vierhonderdste geboortedag van P. C. Hooft heeft geor-
ganiseerd.

Niet blijvend was een bijeenkomst met vele gasten in de Nieuwe Kerk in Amsterdam
op 18 maart, blijvend is een aantal boeken - een populaire biografie, een bloem-
lezing en twee bundels artikelen en essays - terwijl tegelijkertijd een herschreven
uitvoerige biografie van de hand van de Hooftkenner H. W. van Tricht verscheen.
Over beide vormen van de herdenking een paar opmerkingen.

De voorzitter van de Maatschappij, mevrouw Schenkeveld-van den Dussen, opende
de bijeenkomst op hoofse en H_ooftsewijze, ernstig en speels, eenvoudig, niet te lang
of te kort, in één woord voortreffelijk. Een gemengd a capella koor, onder leiding van
J. Boeke, zong gedichten van Hooft, door tijdgenoten op muziek gezet en dat klonk
zuiver maar ijl, zelfs iel in de grote ruimte. Ik vroeg mij wel af waarom de zangeressen
uniform in vreugdeloze, tijkachtige soepjurken gekleed moesten zijn.

Professor Kossmann sprak, gedegen, over Hooft als geschiedschrijver en Fens kon-
centreerde zijn reden over Hooftals lyrisch dichter op de thema's zon en licht. Albert
Vogel droeg de inleiding van de Historiën en enkele geijkte gedichten voor, minder
bralleputterig dan vroeger en in ieder geval goed te verstaan. De minister van CRM
sloot de bijeenkomst met een opwekking om Hooft te lezen.
Er kleefde één bezwaar aan de herdenkingsbijeenkomst; het was alsof Hooft zojuist
in de kerk begraven was. Ik had de neiging het bestuur van de Maatschappij met het
verlies te kondoleren.

Hooft was een geestig, skeptisch, ironisch, levenslustig man en dat had belicht moe-
ten worden. Eén kleine gespeelde scène uit de Warenar had de herdenking uit de
beklemde plechtstatigheid kunnen halen.

Het licht der schitterige dagen, geschreven door Heila Haasse, rijk geïllustreerd met
de keuze van Arie-J an Gelderblom, is m.i. precies wat er van een populaire biografie
verwacht mag worden. Jammer is alleen, dat de schrijfster zo weinig heeft meege-
deeld over Hoofts levensbeschouwing. De genoemde essaybundels geven een macht
aan informatie en een wel interessante polemiek tussen Van Dorsten, die Hooftgeen
groot dichter acht en Strengholt, die de anglist kundig bestrijdt.
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Tal van journalisten en gelegenheidsjournalisten hebben zich beijverd om uiteen te
zetten, dat Hooft geen levende dichter meer is. Alleen plichtmatig wordt hij gelezen
op scholen en universiteiten en zelfs liefhebbers van poëzie lezen hem niet. Nu is het
een feit, dat de Nederlandse lezer - in tegenstelling tot Engeland, Frankrijk en
Duitsland(?) - niet naar zijn dichters grijpt, maar er is, na de oorlog, een opmerke-
lijke groei van de belangstelling voor poëzie en zou Hooft buiten die belangstelling
vallen? Hoe weten deze schrijvers dat zo zeker?
Alleen een brede enquête zou hier enige zekerheid kunnen brengen.

In 1968 is nog eens een herdruk verschenen van een boek, dat al meer dan een eeuw
een grote en soms beslissende invloed heeft gehad en nog heeft op staatslieden,
filosofen en historici van Europa; Der Einzige und sein Eigentum van de hand van
Max Stirner (pseudoniem voor Johann Kaspar Schmidt, 1806-1856). Het zegt toch
wel iets, dat anarchisten als Landauer en Mühsam, konservatieve politici als
Bismarck, de fascist Mussolini, de schrijvers en kultuurhistorici Brandes, Croce,
Shaw, Gide, de filosofen Rudolf Steiner, Heidegger, Camus en Sartre, om er enkele
te noemen, allen verklaard hebben, dat hun ideeën tijdelijk of blijvend beïnvloed
werden door dit boek. Met hartstocht, striemend betogend, gedreven redenerend,
verdedigt Stirner zijn stelling, dat het individu alleen te maken heeft met zijn ideeën,
zijn bezit, met zijn eigen zelf en dat al het andere - klasse, staat godsdienst, mens-
heid, massa, ideaal - abstrakties zijn, waar het ik geen boodschap aan hoeft te
hebben.

De losse notities zijn allerminst om een min of meer gedegen beschouwing over een
boek te geven, zij zijn bedoeld om de lezer op boeken opmerkzaam te maken.
Daarom nog één opmerking over dit fascinerende boek. Het is voor mij het zoveelste
bewijs van de stelling, dat ieder mens, door kennis, inzicht of intuïtie uitzonderlijk,
van welk uitgangspunt ook uitgaand, er een indrukwekkend en hecht doortimmerd
gedachtensysteem op kan bouwen. Dat Stirners uitgangspunt aantoonbaar onjuist
is, in strijd met sociologische, psychologische en historische inzichten is voor mij
zeker, even zeker als het feit, dat hij een groot en diepgravend boek heeftgeschreven.

H. BONGER



Prometheus Hooks

Te weinig bekend onder Nederlandse humanisten is het bestaan van een
Amerikaanse uitgeverij, die zich o.a. toelegt op het uitgeven van boeken
over humanisme en voor humanisten belangrijke onderwerpen.

De uitgeverij heeft vorig jaar een fraaie broGhure gepubliceerd, ter gelegenheid van
haar tienjarig bestaan, die te bestellen is bij: Prometheus Books, 1203 Kensington
Avenue, Buffalo, N.Y. 14215, Verenigde Staten. Een greep uit de inhoud:
The Fullness of Life, door Paul Kurtz. In deel 1 analyseert de schrijver de voor-
naamste westerse godsdiensten en wereldbeschouwingen en kritiseert het christe-
lijke godsgeloof en het totalitaire marxisme. In deel2 bediscussiëert Kurtz vrijheids-,
gelijkheids- en demokratische opvattingen en geeft wegen aan, hoe we tot vol leven
kunnen komen. In deel 3 toont hij de behoefte aan een ethiek voor de mensheid als
geheel aan.
Humanist Ethics, samengesteld door Morris B. Storer. Is ereen humanistische ethiek
mogelijk? Over deze vraag discussiëren een aantal bekende humanisten, zoals Will
Durant, Paul Kurtz, Mihailo Markovié, Lee Nisbet, Howard Radest en V. M.
Tarkunde.
Moral Problems in Contemporary Society, samengesteld door Paul Kurtz. Enkele
vooraanstaande humanisten houden zich bezig met de ethiek van onderwerpen als
dood, abortus, geluk, burgerlijke ongehoorzaamheid, seksualiteit en oorlog en
vrede.
Religion without God, door Konstantin Kolenda. Religie wordt hier opgevat als de
poging om op menselijke wijze met feiten als die van leven, dood en lot om te gaan.
The Humanist Aiternative: Same Definitions of Humanism, samengesteld door Paul
Kurtz. Een maatgevende studie over de humanistische beweging en de betekenis van
het moderne humanisme. 30 Opstellen van vooraanstaande humanisten.
Tolerance and Revolution, samengesteld door Paul Kurtz en Svetozar Stojanovié.
Geweld, revolutie, sociale verandering, bureaukratie, demokratie zijn de thema's
waarover Europese en Amerikaanse marxisten en humanisten discussiëren.
Marxist Humanism and Praxis, samengesteld door Gerson S. Sher. Een bundel op-
stellen van de voornaamste vertegenwoordigers van de Joegoslavische marxistisch-
humanistische Praxisgroep, o.a. van Svetozar Stojanovié en Mihailo Markovié.
A Humanist Wedding Service, door Corliss Lamont. Dit boekje met aanwijzingen
voor een warme en vrolijke huwelijksviering bevat toepasselijke gedichten, liederen
en toespraken.
A Humanist Funeral Service, door Corliss Lamont. Een ongodsdienstige uitvaart-
dienst met suggesties voor meditaties, proza, poëzie en muziek.

A. N.
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TOEKOMSTBEELD ':'
maar het weten
staat te dringen
tegen deuren
van mijn hart
'k wil niet slapend
zijn en blijven
'k heb m'n dichters-
oor gehard
en blijf luisteren
naar de dingen
die misschien
veràf nog zijn
maar de toekomst
staat te dringen
hard te dringen tegen mijn
luiken deuren ramen
die ik eerder sloot
'k zet nu alles
op een kiertje
en het beeld
wordt angstig-groot.
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EERSTE BODE ':'
'k hoor de takken
in het mensbos
zachtjes kraken
'k hoor van over
't open veld
eerste rillingen van wind
aan de woudkant
binnenlopen
en mijn oren luisteren
in een huid van huiver.

• Het oud-hoofdbestuurslid van het Humanistisch Verbond, Waslander, echtgenoot van de dichteres Catharina
van der Linden, zond de redactie van Rekenschap haar laatstverschenen bundel toe, getiteld De vrouw
van het vloeiend gewest (Uitg. Nijgh & Van Ditmar, Den Haag). Daaruit nemen we, met dank voor de toe-
zending, deze gedichten over.



Een selektie uit de meer dan 30 jaar durende publicistische aktiviteit
van P. Spigt .

..Tegenover de godsgelovige opinie, dat wij in staat van' genade
zouden verkeren stelt de titel van dit boek de humanistische visie:
dat wij ons in staat van besef bevinden. Niet verlost door een opper-
wezen, niet bestemd tot. een hemels' heil - maar gesteld door een.
opgave in deze wereld onder deze mensen, begiftigd met een oorde-
lend besef."

IN STAAT VAN BESEF, 160 pagina's, ingenaaid en gebonden, gou-
dopdruk op linnen omslag
Winkelprijs: f 29,50
Rechtstreeks besteld bij Humanistisch Verbond: f 19,50 (plus f 4,-
verzendkosten).
Prijs voor abonnees van REKENSCHAP (ook zij die zich nu opgeven):
f 15,50 (plus f 4,- vèrzendkosten)
Hoe bestellen?
Maak per gewenst boek f19,50 + f 4,- = f 23,50 over op giro 58 t.n.v.
Humanistische Pers te Utrecht. onder vermelding "In Staat Van Be-
sef". Abonnees van REKENSCHAP betalen slechts f 19.50 in totaal
(op girokaart erbij vermelden: "abonnee Rekenschap").
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Redaktie:
Or H. Banger, Or J. C. Brandt Corstius, Drs E. v.d. Hoeven, Mr Drs T. Joma, P. Krug,
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Druk: Storm BV, Utrecht
ISSN:0034-3749

Het abonnement loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Abonnementsprijs f 32,50 (voor studenten en CJP-houders f 25,-);
losse nummers f 8,50.

REKENSCHAP is een uitgave van de Humanistische Stichting Socrates,
Oudegracht 152 - Postbus 114, Utrecht (tel.: 030 - 318145).

Voor betalingen van donaties, kontributies en abonnementsgelden giro 58.22.93
t.n.v. de Humanistische Stichting Socrates.

De HUMANISTISCHE STICHTING SOCRATES,

een werkstichting van het Humanistisch Verbond:

om de doordenking van de wetenschappelijke en kulturele achtergrond van het
moderne humanisme te bevorderen

om de mogelijkheden te scheppen voor een uitwisseling van gedachten omtrent
de fundamentele vragen waarvoor het humanisme geplaatst wordt

om door publikatiesop wetenschappelijk nivo het moderne humanisme te verdiepen
en te verbreiden

Vormen van deelneming:

a. donatie van tenminste f 35,- per jaar ter ondersteuning van de bijzondere leer-
stoelen

b. kontributie van tenminste f 17,50
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