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STICHTING
STEUNFONDS
PRAKTISCH
HUMANISME
OUOKERKHOf11, 3512 GH UTRECHT
TELEfOON 030 - 3227-86
BANK CH 69.97.13.889

Denk eens aan TERMIJNENVANLIJFRENTEN,die VOLLEDIGAFTREKBAARzijn.
Voorwaarden:
Ie. termijnen dienen vastgesteld te worden;
2e. een notariëte akte moet de verplichting tot uitkering aangeven;
3e. uitkering moet ten minste éénmaal per jaar plaatsvinden;
4e. het moet een toezegging voor vijl jaar zijn;
5e. het moet ten gunste zijn van een ideële stichting (zoals het Steunfonds).
De voor de ••overige gitten" geldende minimum. en maximum-grenzen zijn
hierbij NIET van toepassing.

Voor meer informatie: M. v. d. Lans 030-322786, Oudkerkholl1 te Utrecht.

De arbeidsvoorwaarden worden bepaald overeenkomstig de CAO voor om.
roeppersoneel.
De salariëring geschiedt volgens klasse 10van de CAO-omroep, afhankelijk
van leeftijd en ervaring.

Het Humanistisch Verbond is een organisatie op levensbeschouwelijke
grondslag, die zich beweegt op en taken verricht in vele terreinen van het
maatschappelijke leven.
In verband met de aanstaande verdubbeling van de zendtijd zal de TV-
redaktie uitgebreid worden met een ervaren programmamakerIredakteur.
Hijlzijmoel in staat zijn om in samenspel met een klein team, onder verant-
woordelijkheid van de eindredakteur, zelfstandig en flexibel te werken.
Ervaring binnen het genoemde werkgebied is vereist.
Van kandidaten wordt verwacht, dat zij bereid zijn de beginselverklaring
van hel Humanistisch Verbond te onderschrijven.

Nadere informatie over deze funktie kunt u inwinnen bij A. van der Linden,
hoofd RTV.dienst, tel. 035-284689.
Schriftelijke sollicitaties kunt u tot JO juni a.s. richten aan het Humanistisch
Verbond, t.a.v. mevr. A. S.G. van der Rijst, personeelsfunktionaris, Postbus
114,3500AC Utrecht (tel. 030-318145).

Redaktie-adres: Postbus 114,3500AC
Utrecht. Tel.: 030.318145(sekr .tst. 41).
Kantooradres: Oudkerkhof 11,3512
GHUtrecht

Redaktie: Hes van Huizen (hfdred.),
1ngeborg van Teeseling.
Vormgeving: Hes van Huizen, Rik
Tazelaar (Studio lO).
Druk: Brouwer Offset bv, Utrecht
Medewerkers: Bert Boelaars. Ingrid
Cramer, Rémi van der Elzen,
Charles Groenhuysen, Ben
Havernon, André Hielkema, Theodor
Holman, Emmy Jacobs, Tom
Janssen, Lieselot Meelker, Albert
Nieuwland, Ida Overdevest, Michel
Pellanders, Chris Pennarts, Dick
van der Peijl, Martin Simek, Liesbeth
Sluiter, GerdieSnellers, Frits
Stoffels, Els van Thiel, SylviaWeve,
Martin de Zoete (sekr.)
Redaktiekommissie: Henk Smit
(voorzitter), Mellha de Nachtegaal,
Hans Martens. BramRoozendaal
Abonnemen1!lidmaatschap: Een
jaarabonnement op de Humanist
kost slechts I 25,-. Een kaartje naar
de abonnee-administratie is vol.
doende: Postbus 114,3500AC
Utrecht. Leden van het Humanhl'
tisch Verbond ontvangen het blad
gratis. Als u lid wordt, hoeft u dus
geen abonnement te nemen.
Lidworden van het HVis eenvoudig.
Ukunt even bellen: tel. 030-318145.
Ofu stuurt een kaartje met uw naam
en adres naar Postbus 114,3500AC
Utrecht. (Wachtus.v.p. met betalen
tot u een aksept-girokaart ontvangt.)
Voorjongeren tot 27jaar bedraagt de
kontributie slechts 130,- per jaar.
Bent u ouder dan 27.maar is uw inko-
men onder de I 18.0CKl,- per jaar, dan
betaalt ui 45,-. Boven deze inko.
mensgrens is de minimum.kontribu.
tie I 65,- per jaar. Als richtlijn kunt u
verder uitgaan van een half procent
van uw bruto.jaarinkomen.
Als u wilt, kunt u in één keer betalen,
maar ook per half jaarof per kwar-
taal. Verder kunt u uw partner koste-
loos als medelid opgeven. Deze be.
taalt dan dus geen kontributie.
Belnog vandaag voor 'n info-pakket:
030.318145.
De advertentietarieven van febr.
1988zijn van kracht.

is een maandelijkse uitgave van het
Humanistisch Verbond

De volgende Humanist verschijnt 1
augustus. Kopijmoet uiterlijk 13juli
binn~jeredaktie.

%'R~(,fI11 ~
~~~

~t'~~
2Humani~'~1/~,



MINISTER WIL ADOPTIE
BEPERKTHOUDEN OP GROND
VAN VOOROORDELEN
Een kind heeU vooral veiligheid. gebor-
genheid ecHelde nodig. Eenalleen-
alaonde ouder heelt dat wel te bieden.
maar het is niet te vinden bij twee moe-
ders of twee vaders. Dat is de mening
van minister Korthals Altea in een noti-
tie aan de Tweede Kamer. HV-voorzitter
Jan Glastra van Loonverwijl de liberale
bewindsman dat hij daarmee zijnbe-
leid op vooroordelen baseert.

Ik zou niet weten hoe je opener en bloter
een vooroordeel Ie kennen kunt geven
dan de Minister van Justitie doet in zijn
brief van 3mei aan de Voorzitter van de
Tweede Kamer over Adoptie anders

dan door een echtpaar. Korthals Altes
schrijft daarin: "Leidraad bij adoptie is
altijd geweest en dienl Ie blijven: het
belang van het kind. Welnu, uit een
oogpunt van het belang van het kind
komt de adopliemogelijkheid voor pa-
ren van gelijke kunne ons ongewenst
voor; betwijleld wordt ol dit niet een
evenwichtige ontwikkeling van het
kind in de weg staat en ol een dergelijke
situatie niet uitnodigt tot idealisering
van het andere geslacht. In zijn latere
leven zou het kind hierdoor problemen
kunnen krijgen. Het hierboven in het
onderdeel inzake de éénpersoonsadop-
tie reeds genoemde gevaar van een
identiteitskrisis bij het geadopteerde

kind is ook bij adoptie door een paar
van gelijke kunne niet denkbeeldig."
Erwordt voor het oordeel van de minis-
ter geen enkel argument aangevoerd,
geen enkele verwijzing naar ervarings-
feiten. Alleen wat in zijn voorstellingen
wel eens zou kunnen gebeuren, wat be-
twijleld wordt (door wie?), wat niet
denkbeeldig is (voor wie?) bepaalt wat
de minister ongewenst voorkom!. Als
klap op de vuurpijl komt daar de opmer-
king bij, "dat in geen enkele van de
onderzochte buitenlandse wetgevingen
de mogelijkheid wordt geopend voor
paren van gelijke kunne om een kind te
adopteren."
Zo kunnen de voorstellingen en voor- ••
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BRITSEREGERING KEURT
DISKRIMINATIE HOMO'S GOED

oordelen van de één de voorstellingen
en vooroordelen van de ander bevesti-
gen zonder dat er nooit een leit ol argu-
ment aan Ie pas hoelt Ie komen. Hel is
niet moeilijk je de volgende stap in hel
zo verlopende proces van meningsvor-
ming voor te stellen: .Ja. ook ik kan mij
denken dal een kind onder die voor-
waarden een identileilsprobleem zou
kunnen krijgen. Deminisier heeft daar-
om gelijk." Enzovoorts!

De moeilijkheid die bij adoptie werke-
lijk een rol speelt is dat volwassenen
moeten beoordelen wat in hel belang is
van een kind. Zolang je volstrekt open
laat wie de konkrele adoptanten en wie
helle adopleren kind is. kun je je daar-
bij alles voorstellen wat je wilt en dan
louter op grond van die voorstellingen
de ene soort van adoptie weL de andere
soort niet in het belang van bet kind
achten. Aangezien bet kind en het be-
lang van het kind evenmin bestaan als
de adoptieouders. zal nooit kunnen
worden vastgesteld of de zo gevormde
mening enig bestaansrecht heeft.

Zelfoverschatting
Wie zich niet meteen in de band laat
slaan van zijn voorstellingen en voor-
oordelen, zal tot de konklusie komen
dat de wetgever geen algemene regels

Op 25mei trad in Engeland de Wet op
het Lokaal Bestuur (Local Government
Bill)in werking. Dezewet bevat een pa-
ragraal, Clause 28, die voor Britse ho-
moseksuele mannen en vrouwen bui-
tengewoon diskriminerend is: volgens
deze wet mogen plaatselijke overheden
op geen enkele wijze "homoseksualiteit
bevorderen". Men wil met name niet
dat homo-relaties worden voorgesteld
als gelijkwaardig aan gezinsrelolies.
Dezeomstreden wet heelt verregaande
gevolgen. Zo maakt het gemeentebes-
turen mogelijk om homobars en -disco's
te sluiten. Ook kunnen boeken en films
met een positieve homoseksuele in-
houd worden verboden als er gemeen.
schapsgeld mee is gemoeid.

Op initiatiel van de homowerkgroep
heeft het Humanistisch Verbond op 29
april een scherp protest gezonden aan
zowel de Britse regering en oppositie
als aan de Britse ambassadeur in Den
Haag. Behalve het recht op
zelfbeschikking (en het invullen van de
eigen levensstijl op een positieve ma-
nier) is hier ook het recht op vrije
meningsuiting en op vergadering in het
geding.
Ambassadeur Michael Jenkins schreef
terug dat de Clause verkeerd werd be-
grepen. Maar zijn uitleg doet niets al
aan wat er lellerlijk in de Clause staat.
De ambassadeur kan dan wel stellen
dat het niet de bedoeling van de wet is
om te diskrimineren, maar leit is onder-
tussen dat zij die willen diskrimineren
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voor uitsluiting moet geven. Alleen de
rechter heeft door toetsing een reële
mogelijkheid om te beoordelen ol de
adoptie van een kind door een bepaald
paar in het belang is te achten van dat
kind ol niet. Een wetgever die onbe-
vooroordeeld de belangen van kinde-
ren beoogt zal daarom de rechter laten
beslissen hoe die belangen in individu-
ele gevallen het best kunnen worden
behartigd.

Een minister, een overheid die denkt
dat zij in het algemeen kan uitmaken
dat adopties door paren van ongelijke
kunne wel, adopties door paren van ge-
lijke kunne niet in het belang zijn van
het kind. lijdt aan een gevaarlijke soort
zelfoverschalling. Gevaarlijk, omdat
daardoor reële alwegingen van belan-
gen onmogelijk worden gemaakt. De
Minister van Justitie heelt een staaltje
laten zien van onzorgvuldig denken op
een gebied waarop juist de grootst mo-
gelijke zorgvuldigheid geboden was.
Dat zo ook nog een liberaal minister
zich tot een onliberal standpunt heelt
laten verleiden, maakt hel resultaat
van zijndenken niet minder schrijnend.

Ion Glastra van Loon
(voorzittervan hel

Humanistisch Verbond)

in de wet steun vinden.Hogerhuis-afge-
vaardigde Hll Knight zag zijn kans
schoon. Hij stelde dat kinderen het
slachtoffer zijn geworden van een
hoogst ongelukkige en oneerlijke pro-
motie-eampagne, die er op gericht is
om ze voor de homoseksuele zaak te
winnen.
Dezusterorganisatie van het Humanis-
tische Verbond in Engeland, de British
Humanist Association reageerde
scherp. Vice-voorzitterHermann Bondi,
zei dat maar al te veel religies de men-
selijke seksualiteit als een slecht trekje
zien. iets dat nauwelijks getolereerd
zou mogen worden. En als het getole-
reerd wordt, dan alleen op een zeer
strikt gedefinieerde en voorgeschreven
manier.

Engeland heeft geen beste traditie in
het tolereren van mensen die anders
leven dan volgens het klassieke gezins-
patroon. Met C1ause 28 heeft de Britse
regering diskriminatie van homo's nu
wettelijk goedgekeurd.

Martin de Zoete
(namens de HV-homowerkgroep)

Half juni verschijnt Van 't Zelfde 14,hu-
manistisch homobulletin. Daarin staat
O.m.een zeer uitvoerig artikel over dit-
zelfdeonderwerp. Het blad is gratis aan
te vragen door te schrijven naar Homo-
werkgroep HV, Postbus 114, 3500AC
Utrecht of te bellen 030-318145(vragen
naar Ariane de Brouw).

HVSTEUNT
DEMONSTRATIE
ANTI-APARTHEID
OPllJUNI
Op zaterdag 11 juni zal Nederland te
hoop lopen in een grote anti-Apart-
heidsdemonstratie in Amsterdam. Vele
organisaties in Nederland hebben el-
kaar gevonden in een gemeenschappe-
lijkplatform ter voorbereiding van deze
demonstratie. Deze samenwerking
kwam tot stand nadat de Zuidafrikaan-
se regering vergaande maatregelen af-
kondigde legen de demokralische beo
weging binnen Zuid Afrika. Naast on-
der andere Raad van Kerken. Pax
Christi, FNVen CNVbehoren ook het
Humanistisch Overleg Mensenrechten
(HOM),HIVOSen het Humanistisch Ver-
bond tot het BreedOverleg tegen Apart-
heid dat deze dag organiseert. In de
verklaring van het platform wordt
Apartheid veroordeeld als misdaad te-
gen de mensheid. Verder worden o.a.
de bezetting van Namibië en de agres-
sie tegen de buurlanden veroordeeld,
en er wordt opgeroepen tot steun aan
alle organisaties in Zuid Afrikadie zich
tegen het regime verzetten. Men pleit
verder voorverdergaande ekonomische
en politieke druk in Europees verband
en mocht deze uitblijven zelfstandige
stappen van de Nederlandse regering.
In ieder geval zouden de investeringen
van Nederlandse bedrijven in ZuidAfri-
ka en Namibië moeten worden terugge-
trokken. HetHumanistisch Verbond on-
derschrijft alle punten van de verkla-
ring en steunt de oproep tot deelname
aan de demonstratie op 11 juni, aan-
vang 13.00uur op het Museumplein in
Amsterdam (HvH).
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Momenteel wordt er in Nederland een
algemene, landelijke vluchtelingen-
campagne gehouden. Hieraan werken
ook de humanistische organisaties
mee. Zois er door HV,Humanitas, HOM
en HIVOS een landelijke werkgroep
Vluchtelingen gevormd. Humanitas
heeft een kleine expositie over het
vluchteHngenvraagstuk beschikbaar
(informatie: 020-262445). En het HOMor-
ganiseert informatie-avonden over
vluchtelingen in Zimbabwe en Mozam-
bique (informatie: 030-318145). Als u
meer wilt weten over vluchtelingen of
speciaal de campagne, dan kunt u bel.
len met Vluchtelingenwerk (tel.: 020-
881311).

hartig: van elke tien mensen die asiel
vroegen, werd aan acht een verblijf ge-
weigerd.

moeten laten weten dat ze als kerklid
beschouwd willen worden. Maar wat
gaat gebeuren is dat mensen zal wor-
den gevraagd het te melden als ze dat
niet zijn. Wel heeft minister Van Dijk
toegezegd dat hij nog met de SILAgaat
overleggen om 'colportage-achtige toe-
standen" (de uitdrukking is van de VVD)
te vermijden. "De betrokkenen moeten
op eenvoudige wijze de gelegenheid
krijgen om aan te geven dat ze niet in de
regeling wensen te worden opgeno-
men", aldus de minister. "En dat moet
schriftelijk gebeuren."
Bij de behandeling van de Wet op de
Gemeentelijke Bevolkingsadministra-
tie in de Tweede Kamer komt de positie
van de SI1A opnieuw aan de orde. Dan
zal blijken of de SILAnog bestaansrecht
heeft.

Ingrid eramer

De wereld kent tussen de 10 en 15 mil-
joen vluchtelingen. Het overgrote deel
verblijft in ontwikkelingslanden. Zij le-
ven in kampen in Midden-Amerika,
Oost-Afrika en in Zuid~Oost Azië. Hun
omstandigheden zijn meestal slecht.
Sommige vluchtelingen komen naar
Europa, niet veel eigenlijk; slechts zo'n
5%.Yoor wat betreft West-Europa kent
Nederland verhoudingsgewijs het
laagste aantal asielzoekers. Veel
vluchtelingen die hun toevlucht in ons
land zoeken, werden in eigen land ver-
volgd vanwege hun politieke overtui-
ging, hun godsdienst, afkomst of huids-
kleur. Yaak zaten zij gevangen, werden
gemarteld en met de dood bedreigd.
Nederland heeft altijd de naam gehad
een gastvrij land voor vluchtelingen te
zijn. Maar de laatste jaren was het Ne-
derlandse asielbeleid verre van ruim-

Hoe die scheiding zich gaat voltrekken
is nog niet duidelijk. HetHVstelt zich op
het standpunt dat mensen uitdrukkelijk

CAMPAGNE VOOR
VLUCHTELINGEN IN NIET MEER

ZO GASTVRIJ'
NEDERL!ND ~'
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seerd en telt uit principe alle gezinsle-
den van een lid mee, ook als die niet om
het lidmaatschap vragen.
Voor PvdA, VVDen D66 betekende dit
dat ze grote vraagtekens plaatsen bij de
door minister van Binnenlandse Zaken
voorgestelde speciale behandeling van
de SILA door de gemeenten. "Als het
SILA-signaal in de bevolkingsboekhou-
ding slechts de Nederlandse Hervorm-
de Kerk dient, is dat in strijd met de
bescherming van de persoonlijke
levenssfeer", aldus de woordvoerders
van deze partijen. En daarmee lijkt te
gebeuren wat het HVvanaf het begin
voor ogen had; de absolute scheiding
tussen kerk en staat.

De kans is groot dal de Stichting Inter-
kerkelijke Ledenadministratie (SILA)
niellevensvatbaor blijkt Ie zijn. Vorige
maand besloot de Tweede Kamer na-
melijk dat de SILAwel de opbouw van
een eigen kerkelijke ledenadministra-
tie mag verzorgen als de gemeenten de
kerkelijke gezindte uit hun boekhou-
ding schrappen. Maar of er daarna een
koppeling zal komen tussen de ge-
meentelijke administratie en die van de
SILA is twijfelachtig. Op het ogenblik
ligt het meer voor de hand dat de kerken
in de toekomst dezelfde rechten krijgen
op informatie uit de gemeentelijke be-
volkingsadministraties als bijvoor-
beeld vakbonden en verzekeringsmaat-
schappijen. Niks ..SILA-knipperlicht",
dus. Niks "bijzondere derde". Zoals het
er nu uitziet worden kerken dan gewone
afnemers van gemeentelijke admini-
straties, net als alle andere.

Niet ZD interkerkelijk
De reden van deze plotselinge omme-
zwaai van de overheid is, dat de Stich-
Bng Interkerkelijke Ledenadministratie
bij nader inzien niet zo interkerkelijk
lijkt te worden als de naam doet ver-
moeden. Een artikel in Vrij Nederland
van 7 mei is wat dat betreft verhelde-
rend. Ik citeer uit het vraaggesprek tus-
sen de YN-redakteur en mr. F. H.M.van
Spaendonck, sekretaris van het Inter-
kerkelijke Contact in Overheidszaken
(ICO)én direkteur van de SILA.
Het Humanistisch Verbond heeft laten
weten niet deel te nemen aan de Stich-
ting Interkerkelijke Ledenadmini-
stratie.
Van Spaendonck; "Dat is juist. Ook niet
als we de naam veranderen in bijvoor-
beeld Stichting Levensgenootschappe-
lijke Ledenadministratie."
De joodse gemeenschappen willen
niets met registratie te maken hebben.
"Dat klop. Begrijpelijk."
Doet een van de gereformeerde kerkge-
nootschappen mee?
"Dat zijn zogeheten attestatiekerken.
Die vinden dat hun leden moeten getui-
gen en zelf verantwoordelijk zijn voor
het doorgeven van veranderingen in
hun levensomstandigheden."
De hindoestanen en islamieten ...
"Die vormen geen genootschappen met
een ledenbestand zoals wij dat
kennen."
De rooms-katholieken misschien?
"De bisschoppen hebben ons laten we-
ten alleen te willen meedoen in de op-
bouwfase van de SILA, niet in de per-
manente fase. Maar als wij weten tegen
welke prijs wij diensten kunnen verle.
nen en de bisschoppen ontdekken wel-
ke faciliteiten bij PTT en banken verlo-
ren gaan als ze zelf een ledenadmini-
stratie moeten voeren, dan hebben we
goede hoop dat ze alsnog gaan deel-
nemen."
De VN-redakteur konkludeert daaruit
dat die 15,4 miljoen gulden voor de op-
bouw van een eigen kerkelijke ledenad-
ministratie dus alleen is bestemd voor
de Nederlandse Hervormde Kerk. Die
heeft haar ledenbestand al geautomati-
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, 984 ligt ol weer jaren achter ons, en de ontwik-
kelingen die George Orwell in zijn beroemde
boek schetst zijn voor een deel de werkelijk-
heid van vandaag. Grote Broer met zijn compu-
ter heeft oneindig veel mogelijkheden om te
registreren, te verzamelen, op te slaan, te ver-
werken en uit te draaien. De gangen van de
werknemer kunnen tegenwoordig feilloos wor-
den gevolgd, elke genoten gehaktbal uit de
bedrijfskantine kan worden geregistreerd. Zo
kan de computer zelfs de signalen van een werk-
neemster in blijde verwachting eerder tonen don
de aanstaande moeder het lichamelijk merkt. De
werknemer wordt zo doorzichtig als glos. door Diek van der Peiil

ECHNIEK HOUDT VOOR!
VAN PRIVACY

Bescherming tegen ongewenste registratie is er
nog nauwelijks. Vrijwel iedereen zit in een of
ander computerbestand, of u dat nu wilt ofniet.
Maar daar kan verandering in komen nu binnen-
kort de Wet op Persoonsregistraties van kracht
zal worden. De wet heeft de Tweede Kamer
reeds gepasseerd en ligt nu ter goedkeuring in de
Eerste Kamer. Niet dat daarmee
het probleem is opgelost, want het is wel duide-
lijk dat de snelle ontwikkelingen in automatise-
ringstechnieken de wetgeving mijlenver voor
blijven. Maar misschien geldt hier meer dan ooit
dat een half ei beter is dan een lege dop.

Een waakzame Dick van der Peijl onderzocht
hoe ver Nederland ismet het registreren van
personeelsgegevens, of er sprake is van misbruik
en hoe de beveiliging is geregeld. De Humanist
registreerde gesprekken die hij had met vier pri-
vacydeskundigen: Ab van lento senior consul-
tant bij Philips; Jan-Willem Sentrop, topambte-
naar bij WVC en bestuurslid van de stichting
Waakzaamheid Persoonsregistraties (hij was
ookjarenlang lid van het HV-hoofdbestuur);
Willem Noordman van de Dienstenbond FNV en
stafmedewerker van het Adviescentrum Automa-
tisering en Frank Kuitenbrouwer, juridisch kom-
mentator van NRC Handelsblad en lid van de
redaktieraad van Computerrecht.
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De twee goudbruine kroketten die Henk
tijdens de lunchpauze in de bedrijfs-
kerntine altijd naar binnen werkt be-
taalt hij niet direkt. Hij duwt zijn toe-
gangspasje met magneetstrip in de ga-
pende gleuf van de computer die in de
kantine staat, de krokellen worden bij-
geschreven op zijn bedrijfsconto. Net
als de tijd waarop hij 's morgens langs
de portier glipt. met zijnpasje het hekje
voor hem laat openklappen. En 's a-
vonds maakt hetzelfde pasje de weg
naar buiten weer voorhem vrij. Deben-
zine die hij bij de bedrijfspomp tankt
wordt ook via zijn pasje geregistreerd.
De geautomatiseerde telefooncentrale
van het bedrijf waar Henkwerkt houdt
teilloos bij welke telefoongesprekken
hij voert. Als hij zijnmoeder in werktijd
belt, wordt dat geregistreerd. Zijn chef

op de afdeling kontroleert de hande-
lingssnelheid van Henk. "Gekdat Henk
de laatste tijd zo traag is. Hij is trou-
wens ook vaak ziek, zie ik. Achja, het is
ookniet meer één van de jongsten. Mor-
gen maar eens met Henkpraten", denkt
de chef als hij de conduitestaat van
Henk op zijn beeldscherm voorbij ziet
trekken. Met één blieb verschijnt een
andere werknemer op het groenige
scherm, Henk is even in beeld gebracht
en is even snel weer uitgewist.
De volgende dag krijgt Henk van zijn
chef te horen dat hij toch wat minder
kroketten moet eten. "Je bent zo vaak
ziek de laatste tijd. En je weet, je hebt
nog een forse hypotheek lopen. Henk,
als ikjouwas zou ikdaar maar eens wat
aan doen. Anders ben ik gedwongen je
over te plaatsen", legt de chef de benar-

de werksituatie aan zijn verbaasde
werknemer uit.
Het voorbeeld van Henk is uit de mouw
geschut, maar het is zeker geen denk-
beeldig verhaal. Het voorbeeld kan nog
met vele andere aangevuld worden als
het gaat om de mogelijkheden te schet-
sen van kontrole op de werknemers
door middel van de nieuwste techno-
logie.

Wetsontwerp
Deoverheid en een groot aantal bedrij-
ven werken hard aan de invoering van
zogenoemde Personeels-lnformatie Sy-
stemen (PIS), een geautomatiseerd,
computer, gestuurd samenstel van
technische hulpmiddelen waarmee
personeelsgegevens worden geregis-
treerd, opgeslagen, bewerkt en ver-

~ONGOPBESCHERMING
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Ab van Lent (PhIlIps):
Je moet voortdurend alert blijven ol bepaalde gegevens
wel nodig zIJn voor een goede bedrIJfsvoering

werkt. ..Uniformering", ..integratie" en
"optimalisatie van selektie- en beleids-
aspekten" zijn de trefwoorden bij de in-
voering van de PIS.InDenHaag ligt een
wetsvoorstel Persoonsregistraties
dat, nadat het de Eerste Kamer heelt
gepasseerd alleen nog maar in de
Staatscourant hoelt te worden opgeno-
men.De wet moet de privacy bescher-
men. Van wildgroei in informatiernis-
bruik lijkt dan ook geen sprake.

Ikrij het terrein van de Philips.stafafde-
Hng in Eindhoven op als de storm over
de aidstest die door de multinational
zou zijn gehouden net is overgewaaid.
Op de zevende verdieping van het ..ge-
bouw op palen" legt Abvan Lentuit hoe
zorgvuldig de invoering van personeel-
sinformatiesystemen bij zijn eigen or-
ganisatie wordt aangepakt. "Een on-
derneming is geen statische grootheid
maar voortdurend aon verandering on-
derhevig. Dat geldt niet alleen met oog
op de markt. maar ookwat betrelt aller.
lei technologische veranderingen. De
vraagzijde laat allerlei trends zien, het
personeel moet aan die wisselende
vraag voldoen. Het personeelsinforma.
tiesysteem is het eerste moment in de
geschiedenis dat er voldaan kan wor-
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den aan de doelstelling van uniforme-
ring, de behoefte aan integratie en van
de optimalisering van het selektieas.
pekt". Erzijn verschillende mogelijkhe-
den om gegevens te registreren: je kunt
lunktiegericht registreren, je hebt volg-
registratie en het PISregistreert het to-
taal. Door middel van legitimatiebe-
wijsjes, pasjes kan de organisatie de
aankomst- en vertrektijden kontroleren.
Zo'n pasje geeft ook vaak toegang tot

bepaalde afdelingen, op die manier
kun je de persoon volgen. In bepaalde
gevallen moet de werknemer met het
pasje ook de machine in werking stel-
len ... Op grond van het uilzonderings-
principe heeft het bedrijf overigens
meer aan de registratie van de afwezig-
heid dan van de aanwezigheid van de
werknemer. Bij de vastlegging van al
die gegevens, naast natuurlijk de al be-
kende gegevens die in de bokken zitten
bij de personeels- en salarisadmini-
stratie, is het natuurlijk wel de vraag
wiens belang gediend wordt," doceert
Ab van Lent op een rustige manier,
Hijschetst het gebruik van diverse kon-
trolemogelijkheden van de werknemer.
..Hetvolgen gebeurt al in een hoop ge-
vallen. Denkmaar aan de tachograaf in

~ \
\..\

vrachtwagens. En als binnenkort de
zwarte doos wordt ingevoerd kan de
chauffeur onderweg niet eens meer een
plasje doen of het wordt al vastgelegd.
Moor dat niet alleen, ook de route die
hij rijdt, zijnwachllijden en ofhijde wet
niet overtreedt. noteert het apparaat.
Bijde moderne telefoonsystemen heb je
de mogelijkheid van kontaktenregistra-
tie.Ook ol betaal je de privégesprekken
zeil, dat wil nog niet zeggen dat ze niet
geregistreerd worden. Dat kun je zien
als een inbreuk op de privacy van de
individuele werknemer. Ik wil niet be-
weren dat die ontwikkelingen er niet
moeten zijn. maar ik vind wel dat je ze
in de hand moel houden. Dat kan alleen
door overleg. Ikvind niet dot een bedrijf
dat soort zaken stiekem moet invoeren."

Gebruik postcode
De bescherming van de privacy is nog
geen heet onderwerp voor veel werkne.
mers. Onbekendheid met het nieuwe
fenomeen van kontrole en onwetend-
heid over het gebruik ervan spelen vol.
gens de adviseur van de centrale onder-
nemingsraad van Philips een belang-
rijke rol. "Nee, je kunt niet zeggen dat
de belangstelling van de werknemers
uitzonderlijk groot is voor het vraag-
stuk. Misschien is de bewustwording er
wel. maar ziet men de kwade kanten er
nog niet van. Inbreuken op de privacy
worden tot nu toe als een soort vanzelf-
sprekendheid geaksepteerd. Dat zie je
aan de invoering van de postcode. Die
postcode is nodig omde automatisering
van de briefpost te vergemakkelijken.

\~~I
\



Wlllem Noordman (FNV):
De besle beveiliging legen misbruik Is hel simpele feil
om bepaalde gegevens nlel vast Ie leggen

De code wordt nu ook gebruikt voor al-
lerlei andere doeleinden. Ik heb bij-
voorbeeld op mijn fiets een plaatje met
mijn code gemaakt. Dat is dus een heel
onschuldig gebruik van de postcode.
Moor allerlei reklame- en onderzoeks-
bureaus gebruiken de codeookomstra-
ten en wijken met een bepaalde wel-
standklasse te selekteren en die vervol-
gens te voorzien van allerlei rekla-
memateriaal waarin wordtopgeroepen
om een bepaald merk after shave te
gaan gebruiken. Dat is een heel onder
effekt van die postcode."
De gevaren van de automatisering
moeten niel worden overdreven, vindt
Van Lenl. "We zilten bepaald nog niet
in de situatie van ..big brother is watch-
ing you". Jemoet er naar streven dat de
belangen van de geregistreerde en de
registreerder in balans zijn. Het kan
niet zo zijn dat de geregistreerde een
surplus aan bescherming krijgt. Dan
verkoop je als organisatie geen gloei-
lamp meer."
Zijn loopbaan bij Philips begon Van
Lentaan de andere kant van het compu-
terscherm, als ontwerper van informa-
tiesystemen. "Van 1965tot 196Bheb ik
aan een systeem van centrale perso-
neelsregistratie gewerkt. Daar kwam
nog al wat bij kijken. Uiteindelijk is het
niet gerealiseerd."
Als adviseur van de centrale onderne-
mingsraad en als voorzitter van de
KommissiePersoneelsregistratie houdt
Abvan Lentzich in de laatste tijd vooral
bezig met de belangen van de geregis-
treerden. Bijde Eindhovense multinati-

onal werkt men hard aan de invoering
van een geautomatiseerd personeels
informatiesysteem. het zogenoemde
Persona! Management System.
Van Lent: "Er komt een soort basissys-
teem. Het PMSgeldt voor heel Neder-
land. want het sociaal beleid is natio-
naal gericht. Er zijn drie geledingen te
onderscheiden: - centraal voor Neder-
land, - opdivisienivo. - op lokaal nivo.
Op alle nivo's wordt intern overleg ge-
voerd over de invoering van het sys-
teem. De invoering van het PMSkent al
een voorgeschiedenis, we hebben twee
jaar onderhandeld over een reglement.
een gedragscode. Dat is een overeen-
komst tussen de registreerder en de ge-
registreerden waarin niet alleen de
rechten van de geregistreerden zijn
vastgelegd. maar waarin ookde spelre-
gels zijn geregeld. Het inzagerecht van
de werknemers is nog niet goed om-
schreven. De trend is om dot periodiek
te doen. Ikzie meer in een ontwikkeling
dat bijvoorbeeld één maal per jaar alle
gegevens worden voorgelegd aan alle
geregistreerden. Zodat iedereen kan
weten waar hij geregistreerd staat."

Overleg met ondernemingsraden
De vraag is wat er van de werknemers
geregistreerd staat en wie er toegang

tot de gegevens heeft. Abvan Lent: "De
alles beheersende vraag is inderdaad:
organisatie, zeg nu eens wat er opge-
schreven is. Hoe wordt de human re-
source beheerst? Vanuit de smalle top
van de organisatie beheers je natuurlijk
het systeem zodanig dat je kunt zien ol
ieder mannetje op de juiste plaats zit. In
principe zijneen heleboel gegevens na-
tuurlijk nu ookal geregistreerd. Belang-
rijk is dat er autorisatieschema's komen
die aangeven wie toegang heeft totwel-
kegegevens. Denoodzaak van registra-
tie is een gegeven. maar je moet wel
voortdurend alert blijven en de vraag

stellen of registratie van bepaalde ge-
gevens wel noodzakelijk is voor een
goede bedrijfsvoering."
Overleg met de ondernemingsraden
ziet Ab van Lent als een goede manier
om de vinger aan de zwaar kloppende
pols van de automatisering te houden.
..Jemoetals geregistreerde in een vroeg
stadium bij de invoering betrokken wor-
den. Dat is bij ons niet gebeurd. Het
stoelt nog te vaak op een soort salami-
taktiek. Er moet natuurlijk ook bij wor-
den gezegd dat de geregistreerden
vaak niet verder kijken dan de eerste
stap. terwijl je juist een stap vooruit
moet denken."
Deadviseur is er absoluut op tegen dat
gegevens over seksuele geaardheid.
justitieel verleden, godsdienst en ande-
re persoonlijk-gevoelige gegevens in
de computer van de werkgever terecht
komen. "Dat kan niet en dot mag niet.
Er zijn nu al systemen waarin je 1500
gegevens over een persoon kunt op-
slaan. Maar wat moet je ermee? Hetge-
vaar schuilt er dan in dat je allerlei on.
nodige gegevens gaat registreren om
de 1500maar vol te krijgen. Bijons zie ik
dat niet zo snel gebeuren, wij blijven
kritische vragen stellen."
Abvan Lentis er voorstander van dat er
een onafhankelijk orgaan komt om in-

breuken op de privacy te onderzoeken.
BijPhilips zijn er tot nu toe nog weinig
klachten geweest. "Hetaantal klachten
is niet spektakulair. Vooreen groot deel
ligt dat aan gewenning. En ik denk ook
dat een aantal zaken in der minne ge-
schikt worden. Het hangt natuurlijk ook
samen met de kwaliteit van de onderne-
ming: bij Philips werken tevreden
mensen."

Gevaar niet altijd onderkend
Willem Noordman. scholingsmedewer-
ker van de Dienstenbond FNVen mede-
samensteller van de brochure "Rechtop
privacy". geelt aan dat de vakbewe-
ging nog niet zo'ngoed zicht heeft op de
invoering van de personeelsinforma-
tiesystemen." Ook hij meent dat in veel
gevallen de werknemers het gevaar
van de automatisering nog niet altijd
onderkennen. "We hebben er een dis-
kussiedag over gehouden. Als je het de
mensen uitlegt dan ziet men wel in wat
er mis kan gaan en wat de gevaren zijn.
Maar dan nog blijft het moeilijk. Want
heelt bijvoorbeeld een werkgever niet
het recht omde aankomst en de vertrek.
tijden te registreren? Kille registratie
daar zijn wij tegen. want het zegt niet
alles. Iemand die altijd keurig op tijd op
zijn werk komt. maar vervolgens de
krant gaat lezen, staat geregistreerd
als goede werknemer. Een ander die
misschien nipt op tijd of te laat komt,
maar wel direkt aan het werk gaat,
wordt door de computer vastgelegd als
een werknemer die voortdurend de
kantjes er af loopt. Daarom vinden wij
dat er geen beslissingen mogen worden
genomen op grond van alleen de kille
gegevens uit de computer."
In de nieuwe Wet Persoonsregistratie
wordt volgens de vakbondsman nau-
welijks een basis aangereikt voor de
privacykontrole. "Het is sterk afhanke-
lijk van de bereidwilligheid van de
werkgever. Wijvinden dat het privacy-
reglement moet vallen onder het in-
stemmingsrecht van de ondernemings-
raad. Viade cao's proberen wedie extra
bevoegdheid van de ondernemings-
raad te regelen. Het gaat erom dat je
inzicht krijgt in de vastleggingen. Wij
willen overigens niet dat de onderne-
mingsraad ook toegang tot de informa-
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dat er mazen in het systeem kunnen zit-
ten, Deoverheid zou wat dit betreft een
goede baas zijn. "Eenpersoonsregistra-
tie mag slechts worden aangelegd al.
leen als het noodzakelijk is voor een
goede vervulling van de taak van de
overheid. Er mag niet meer worden
vastgelegd dan voor het doel noodzake-
lijk is. Bovendien is voor iedere afzon-
derlijke registratie een reglement ver-
eist. In het reglement staat de termijn,
de rechten, de mate van beveiliging en
wie toegang heeft. We lopen daarmee
al vooruit op de Wet Persoonsregistra-
ties. Maar het blijft natuurlijk een hulp-
middel, zo'n reglement. BijWVCzijnwe
bezig met een kaderregeling, waarbin-
nen dan ook de afzonderlijke systemen
passen die de verschillende hoofden
van dienst opzetten."
Sentrop gelooft niet dat de nieuwe wet
te kort schiet. "Dewet biedt volgens mij
voldoende handvatten om tot een goede
bescherming van de privacy te komen.
Het is toch vaak een mentaliteitskwes-
tie. Uiteindelijk gaat het om de mens
achter de gegevens. Op basis van die
gegevens kunnen belangrijke beslis-
singen worden genomen, De behoefte
van de overheid aan meer informatie is
door de bezuinigingen en de deregule-
ring enorm toegenomen. Dan is het wel
de vraag hoe je op een goede manier de
gegevens kunt benutten Vool het be-
leid."
Er zijn genoeg wettelijke mogelijkhe-
den omambtenaren een goede bescher-
ming te bieden, vindt Sentrop. Deover-
heid, op het goede spoor gezet door het
Comité Waakzaamheid Persoonsregis-
traties dat al in het begin van de jaren
zeventig te hoop liep tegen de volkstel.
ling en daarna een steeds meergeraad-
pleegde autoriteit op het gebied van de
privacy is geworden, heeft een beleid
ontwikkeld. De Wet Persoonsregistra-
ties is daar het uitvloeisel van. Jan-Wil-
lem Sentrop: "Het eerste wetsvoorstel
over persoonsregistraties uit 1981was
veel te ingewikkeld, Een soort registra-
tie van de registratie. Het huidige voor.
stel is veel eenvoudiger, er staan veel
minder artikelen in. Minder zware toe-
zeggingen. een registratiekamer met
een beperkte taak."
Er moet niet vanuit een angstperspek-

veren. Depresident van de rechtbank in
Roermond stelde dat toezicht door de
werkgever op de werknemer geen in-
breuk op de privacy is, maar het toe-
zicht mag alleen worden uitgeoefend
door persoonlijk kontakt en niet door
videakamera's. De kamera's moesten
verwijderd worden, ook al had de on-
dernemingsraad aan de direktie toe-
stemming gegeven voor de begluring
van de werknemers.
Volgens Willem Noordman is de beste
beveiliging tegen misbruik het simpele
feit om bepaalde gegevens niet vast te
leggen. "Maar je ziet juist het omge.
keerde. Voor een kollektieve verzeke.
ring ol voor een pensioenfonds wordt
aan de werknemers allerlei gevoelige
gevens gevraagd. Ol iemand samen-

woont, met wie, ofdat een vaste partner
is en van welk geslacht. Met dat soort
informatie kan heel makkelijk worden
gemanipuleerd. Bovendien zijn die beo
standen heel aantrekkelijk voorallerlei
andere bedrijven. Volgens de nieuwe
wet kunnen en mogen die bestanden
niet zo maar zonder toestemming aan
iedereen ter beschikking worden ge-
steld. Een grote tegenspraak in die wet
is dot de overheid wel op alle mogelijke
manieren over de gegevens kan be-
schikken. Voorde belastingen moeteen
bedrijf gegevens vastleggen en ookeen
bank is verplicht om de betaalde rentes
aan de overheid door te geven. Dat is
natuurlijk een heel vreemde zaak:'
meent de vakbondsman.

Reglement voor registratie
De overheid zelf is aan een streng re.
gime gebonden als het gaat om de per-
soonlijke gegevens van haar ambtena-
ren. Jan.Willem Sentrop, hoofd rechts-
positie bij het ministerie van WVC,en
bestuurslid van de Stichting Waak-
zaamheid Persoonsregistratie, legt om.
standig uit dat het bijna is uitgesloten

Noordman. "AHhoudt geen snelheids-
registratie van de cassières bij. In het
distributiecentrum van AHvindt echter
wel een tijdsregistratie plaats omdat
dat nodig zou zijn voor het produk-
tieproces. Ol het ook wordt gebruikt om
mensen te kontroleren en te beheersen
is nog niet te overzien. Maar het werk-
tempo wordt wel bijgehouden.
Wijzijner trouwens niet tegen dat chefs
beoordelingen van de werknemers ma-
ken, het gaat omde manier waarop. Het
moet niet gebeuren door de werknemer
in de gaten te houden als een voyeur
achter een beeldschermpje zonder dot
er ook maar een gesprek plaats vindt."

Beveiliging legen misbruik
Er is tot nu toe weinig jurisprudentie
over inbreuken op de privacy van de
werknemer door de werkgever. Alleen
de zogenoemde Koma-zaokkan voorlo-
pig model staan. DeIndustriebond FNV
sponde tegen Koma koeltechnische in-
dustrie BVuil Roermond een kort ge-
ding aan omdat het bedrijf in de monta-
gehallen vidaokamero's had gemon-
teerd om het personeel te kunnen obser-

tie uit het PIS krijgt."
Voorde ondernemingsraden en de vak-
bondsafdelingen ligt er wel een taak
om kontrole uit te oefenen op wat er
wordt vastgelegd en hoe het wordt ge.
bruikt. "Het is natuurlijk vaak moeilijk
om aan te tonen hoe bepaalde inlorma-
tie is verkregen. Dat kan heel verhuld
gebeuren. De werkgever kan de beslis-
sing over de reorganisatie of opheffing
van de afdeling baseren op gegevens
uit het systeem, maar de werknemers
alleen konfronteren met het resultaat.
Voorhen is dan niet zichtbaar ol het PIS
onjuist is gebruikt, Het is dus van be-
lang om te weten welke informatie er
wordt vastgelegd en natuurlijk ook wie
er toegang tot die inlormatie krijgt,"

Meten van prestaties
Het meten van prestaties van een indi-
viduele werknemer is met de geauto-
matiseerde systemen nog maar een
fluitje van een cent. In het buitenland
zijn voorbeelden bekend van kassasys-
temen die het aantal aanslagen van de
cassière per tijdseenheid vastleggen en
tekstverwerkende apparatuur die het
aantal aanslagen per minuut van elke
typiste registreert. Tijd voor een
vriendelijk woord voor de klanten ol
vooreen kopje kolfie is er dan niet meer
bij. In Denemarken kwamen de cas-
sières van een supermarkt met sukses
tegen de ingebouwde kontrole op hun
arbeidsprestatie in het geweer. Ze leg-
de de supermarkt met een staking lam
en de.werkgever ging overstag, In Ne.
derland zijn er nog geen voorbeelden
van bekend. BijAlbert Heijn staat zelfs
de klantvriendelijke houding van de
cassières in de bedrijfsfilosofie voorop,
meent de scholingsmedewerker Willem

aan;,wmem enlrDP ll;nrnl~rle WVC):
OppoSlllanloren:moel de mOgelijkheid worden geboden
om al JlIigeJle,ens uno,erlleldsreglstralles op Ie vragen

10Humanist juni 1988



Frank Kuitenbrouwer (kommentator NRCHandelsblad):
Ik ben er voor om streng Ie stranen als het gaat om
inbreuken op de privacy

tief op de nieuwe ontwikkelingen wor-
den gereageerd. meent de jurist. "Er is
een kwalitatief beter personeelsbeleid
mogelijk. Dat is gunstig." Het schort al-
leen nog wel eens aan de zorgvuldig-
heid waarmee met de gevoelige infor-
matie wordt omgesprongen ... Zorgvul-
digheid is nog geen gemeengoed. Dat
zie je ook bijvoorbeeld laatst, bij de pu-
blikatie door Nieuwe Revu van de he-
lastinggegevens van premier Lubbers.
En het gebeurt ooknog maar al te vaak
dat computeruitdraaien bij het grotvuil
belanden. Of wat te denken van poli-
tiemensen die tegen betaling gegevens
verstrekken!"

Eigen dossier inzien
Onlangs besliste de ambtenarenrech-
ter in Den Haag dat iedere werknemer
bij de overheid het recht heeft om het
eigen dossier in te zien. Volgens Jan-
Willem Sentrop is dat niets nieuws.
"Diemogelijkheid was er al. Jekunt ge-
woon een beroep doen op de WetOpen-
baarheid Van Bestuur. Het is wel zodat
die mogelijkheid tot nu toe weinig is
gebruikt voor dit doel."
Voorlichtingen openheid zijn voorhem
de trefwoorden vooreen goede privacy-
bescherming. "Naast wettelijke rege-
lingen is voorlichting over de rechten
die men heeft van wezenlijk belang.
Mensen denken vaak: het is van de
overheid. het zal wel goed zitten. Wat
ook een goed idee zou zijn. is een soort
doorverwijsfiguur die geregistreerden
bij grote organisaties begeleidt bij het
verkrijgen van inzage en het doorvoe-
ren van konekties. Daarnaast moet bij
postkantoren de mogelijkheid geboden
worden om al je gegevens uit over-
heidsregistraties op te kunnen vragen,

dat is in Canada ook zo geregeld. Je
moet je natuurlijk dan wel eerst legiti-
meren. Verder zou de ondernemings-
raad weerbaarder moeten zijn om mis-
bruik te voorkomen."
De registratietoepassing op zich vindt
Sentrop niet verwerpelijk. "Jemoet als
organisatie duidelijk maken wat je
doet. Bij een afslanking kunnen 55-
plussers bijvoorbeeld gebruik maken
van een wachtgeldregeling tot ze in de
VUTbelanden. Een vrijwillige regeling.
Maar dan moet het natuurlijk niet zozijn
dat doelbewust alle SS-plussers in die
wachtgeldregeling worden gedwon-

gen. Ennog een stap verder is dat ieder-
een die niet aan die en die voorwaarde
voldoet de laan wordt uitgestuurd. Het
moet duidelijk een hulpmiddel blijven,
a tooI of management, om tot betere
beslissingen te komen."
Daarvoor zijn bij VVYC.toen men van
•.de geautomatiseerde kaartenbak"
overstapte op het PIS. de gegevens in
kaart gebracht. "We hebben voor het
privacyreglement allerlei materiële
normen opgesteld. Bij het kaderregle-
ment is een lijst gemaakt wat er wel en
niet in het systeem mag. Alle basisge-
gevens zitten er in, personalia. data
van werving en selektieonderzoek. keu-
ring. antecedentenonderzoek, salaris-
schaal. toeslagen en inhoudingen.
Maar ook de gegevens die mensen op

vrijwillige basis leveren, zoals het he-
horen tot een etnische minderheid. Ge.
gevens van levensbeschouwelijke aard
komen er niet in voor. Erstaat veel min-
der in dan nu in het papieren persoons-
dossier is opgenomen. En er wordt ook
bijgehouden wie er in kijkt en er ge-
bruik van maakt. Decompter registreert
wie wat doet, het zogenoemde User id
(identilicationl. Dat is de sleutel van het
systeem."

Zeer waakzaam
De privacy lijkt bewaakt en afgegren-
deld bij de overheid. Toch toont Frank

Kuitenhrouwer zich sceptisch. Hij is ui-
terst "waakzaam" als het gaat om regis-
tratie van persoonsgegevens en auto-
matisering. De kommentator van NRC
Handelsblad geeft er zelfs de voorkeur
aan om zijn cheques te verzilveren op
het postkantoor. liever dan gebruik te
maken van de handige manier van
..thuis bankieren". "Ik geef er de voor-
keur aan wat meer moeite te doen om
niet overal geregistreerd te staan. 't Is
soms echt belachelijk: staat er een hele
rij bij het hokje buiten waar je met de
giromaat geld kunt halen, terwijl er bin-
nen bij het loket bijna niemand is."
De automatisering van het geldverkeer
als een soort verslaving. Vangiromaten
en creditcards houdt Frank Kuitenbrou-
wer zich verre, van hem valt geen elek-
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tronisch spoor te achterhalen. "Mis-
schien vecht ik wel tegen windmolens,
maar dat vind ikwel grappig. Privacy is
een individueel recht en daar moet je
uiterst voorzichtig mee zijn," merkt hij
lachend op.

Konlroleprobleem
"De pest van het automatiseren is dat
het begon met de salarisadministratie.
Iemand zei me eens: Demensen denken
dat het geld uit de computer komt. En
het is waar, veel mensen gedragen zich
daar naar. Dat komt ook doordat ze op
hun werk gekonfronteerd worden met
een gezagsverhouding. Daarom ligt het
onderwerp van pricacy ook zo moeilijk,
mensen zijn zich er vaak niet bewust
van dat ze bekeken worden. En als ze
het zich wel bewust zijn, zullen ze het
eerder proberen te omzeilen door
vluchtgedrag don proberen de situatie
te veranderen. Een ondernemingsraad
redeneert natuurlijk ook vanuit het kol-
lektief en niet vanuit het individu."
Frank Kuitenbrouwer staat wat scep'
tisch tegenover de kontrole van onder-
nemingsraad en vakbeweging als het
goot om inbreuken op de pricacy. "Een
ondernemingsraad is heel makkelijk te
paaien. In Duitsland heeft bijvoorbeeld
de vakbeweging ook toegang tot het
systeem, tot de "Arbeitnehmerdaten ".
Datgaat onder het momdat zedon mak-
kelijkde kontributie kunnen checken en
noem maar op. Ook de ondernemings-
raad heeit toegang tot het eigen perso-
neelsinformatiesysteem. Dot soort din-
gen vormen een potentiële bron van
misbruik. De strijd wordt gevoerd over
de hoofden van de werknemers heen.
Daarom ben ik wat voorzichtig om de
ondernemingsraad en de vakbeweging
te zien als bewakers van de persoonlij-
ke levenssfeer van de individuele werk-
nemer."
Het is niet alleen negatief wat de tech-
niek voortbrengt, maar het sloot snel
om in kontrole, in het schaduwen van
de werknemer die daardoor onder voor-
durende hoogspanning stoot, meent
Kuitenbrouwer. Hijgeeft een voorbeeld
waarvoor de moderne technologie ge.
bruikt kan worden. "In Amerika wordt
de techniek van blockmatching wel ge-
bruikt: uit een ogenschijnlijk willekeu-
rig patroon met wiskundige formules
een bepaald gegeven destilleren. Zo
was er eens ruzie in een klooster en dat
liep nogal hoog op. Er werd een onder-
zoeker bijgehaald en die ging er met
een dotaregister en zijn computer op af.
Hetbleek dat een groep van "jonge Tur-
ken" - voor zover je daarvan kunt spre-
ken in een klooster - de macht wilde
overnemen. Blockmatching schept de
mogelijkheid omje als werkgever voort-
durend met de werknemers te bemoei-
en. Je kunt lijnen ontdekken uit hel feit
wie welke telefoontjes beantwoordt,
wie naast wie zit in de kantine. Zoont-
staat natuurlijk een konstante kontrole
en de mogelijkheid om daaruit konklu-
sies te trekken.

De Wet persoonsregistraties noemt
Frank Kuitenbrouwer "een echte regis-
tratiewet". "Dewet is zwak op het punt
van verzamelen van gegevens. Eenon-
dernemer kon er denk ik al snel onder
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uit komen als het gaat om de kontrole
van de werknemers. Het ten volle lei-
ding geven aan een bedrijf is natuurlijk
ol gauw een goed argument om er on-
deruit te draaien. In Frankrijk is het
veel strikter geregeld. Door mag je
geen beslissing over personen nemen
op grond van een computeruitdraai.
Dat is wat anders dan zoals het hier
geregeld is wie welke gegevens mag
hebben."
Toch geloof hij ook weer niet dat het
indvidu steeds minder privacy over
heeft. "Misschien krijg je wel dot als
reaktie op het registratiesysteem groe-
pen mensen steeds anoniemer worden.
Vroeger, als een smid een jong mootje
nodig had, wist hij in het dorp ook pre-
cies wat voor vlees hij in de kuip had.
Iedereen kende elkaar, de sociale kon-
trole was niet gering.
En ik denk dat je nu een volstrekt drie-
dubbelleven kunt leiden zonder dat het
geregistreerd stoot in de computer van
het bedrijf."

Gevaren komen van binnenuit
Normvervagingis een niet onbekend fe-
nomeen bij automatisering. "Hethoog-
ste recht is ook het hoogste onrecht. Je
komlterecht in een rare vicieuze cirkel:
Lubbers probeert de burgers in het ga-
reel te timmeren, die er weer onderuit
proberen te draaien. Ikdenk dot de au-
tomatisering zonder problemen kan
worden doorgevoerd omdat mensen
proberen mazen te vinden in het sys-
teem. Het lokt overtredingen uit, men.
sen gaan dwarsliggen. Tegenover de
rücksichtlose houding van de buiten-
wereld krijgen ze iets van: vol maar
dood. De kwetsbaarheid van het sys-
teem zit 'mdon ookin het vluchtgedrag.
Jeweet niet wat er achter je rug gebeurt
met de gegevens. Je hebt ook weinig
mogelijkheden om er achter te komen
en er wat aan te doen. De wal gaat dan
het schip keren, mensen proberen te
ontkomen. Jeûet het aan de puinhopen

bij de studiefinanciering. Het is misge-
gaan bij de inbedding in de organisa-
tie. Jemoet in het systeem zoveelruimte
scheppen dot dwarsliggers of langza-
me broeders ook over de drempel ko-
men.De echte gevaren komen dus van
binnenuit. Jemoet als werkgever vooral
proberen ommensen onder het automa-
tiseringsjuk door te jagen. Dot is een
perlekte voedingsbodem voor krimi-
neel gedrag. Kontrole op misbruik is
moeilijk. Het is een kwestie van archi.
tektuur, je moet er niet op een al te tech-
nische manier over praten. En ik hoop
dat de Wet Persoonsregistratie een
aantal rechtzaken op zal leveren. Ikben
er dan voorom streng te stoffen als het
gaat om inbreuken op de privacy."
Vanuit de kwestbaarheid van het sys-
teem zou een tegenbeweging kunnen
ontstaan. Een alternatief voor alle op
naam gestelde pasjes en identiteitsbe-
wijzenzou een anonieme strippenkaart
kunnen zijn, meent Frank Kuitenbrou-
wer. "Jemoet de techniek niet met tech.
niek bestrijden. Maar je zou burgers
toegang tot de techniek kunnen geven.
Waarom mag een personeelschef wel
beschikken over alle gegevens en ik
niet. Je kunt bijvoorbeeld ook het poli-
tiesysteem op de burger richten, zodat
die inzicht krijgt. Waarom zouje alleen
gevaarlijke misdadigers registreren,
waarom niet de plaats van het misdrijf.
En bij de belasting zou men best een
seintje mogen geven als ik mijn stu-
deerkamer niet heb afgetrokken. Je
goot don van een andere benadering
uit, de systemen komen dan ten dienste
van de burger en niet andersom zoals
nu het geval is."
Kuitenbrouwer is geen zwaarmoedige,
pessimistische zwartkijker waar het
goot omde omzichheengrijpende auto-
matisering. Het lijkt eerder dot hij ple.
zier beleeft aan het ;roekennaar andere
oplossingen. "Ja, in privacy zit een wat
anarchistisch element: het is puur indi.
vidueel". •



ZOMERKURSUS
COMPUTER
Van 'l:l juni tol 1juli zal op de Intematio-
nale School voor Wijsbegeerte een zo-
merkursus wordengegeven met als the.
ma ••Mens, kultuur en computer". De
kursus wordt gegeven in het konferen-
tieoord in de bossen bij Amersfoort
(één- en tweepersoonskamers beschik.
baar). Kosten: kursusgeld f 135,-, voor
studenten en werklozen f 50,-. Het vol.
ledige pension kost alles inklusief
f 200,-. Meer informatie: 033-650700.

HSN-STUDIEDAG
Op zaterdag 2Sjuni van 10.00-16.15uur
organiseert bet Humanistisch Stu-
diecentrum Nederland (HSN)in hotel
Krasoapolsky in Amsterdam een stu-
diedag met als tbema: Nederland na
'S8.Autoriteit en emancipatie in huma-
nistisch perspektief.
Tijdens deze dag wordt teruggekeken
op de revolutionaire jaren '60.vanuit de
volgende vragen: Waarop richtte zich
de kritiek van de jaren '6().generatie?
Wat wilde ze veranderen en wat is er
van die veranderingen terecht geko-
men? Welke invloed hebben de - be-
oogde- veranderingen gehad op de N.
derlandse samenleving in die dagen en
de jaren daarna? Hoemoeten wij anno
1988waarderen dat bepaalde verande-
ringen al dan niet hebben plaats ge-
vonden?
's Ochtends zullen vier sprekers Mn 1.
zing houden over de volgende onder-
werpen:
De andere politiek (doorP. Lankhorst)
De andere Kunst (door J. Rauies)
De andere wetenschap (door B. van
StMnbergen)
De andere levensstijl (door1.Weeda)

De lezingen zullen worden afgewisseld
met filmfragmenten uit de zestiger
jaren.
's Middags zal een forumdiskussie
plaats vinden met mensen die in het
kulturele. politieke en wetenschappe-
lijke leven van die jaren een belang-
rijke rol hebben gespeeld. gevolgd door
optredens van jaren-SOartiesten.

De toegangsprijs voor de gehele dag
bedraagt f 10,- waarvoor de bezoeken
(behalve toegang tot de studiedag) een
informatiemap. koffie en thee krijgen
aangeboden. Raarten voor de dag kun-
nen worden besteld door overmaking
van f 10.- op girorekening 550334van
het Humanistisch Studiecentrum Ne-
derland te Amsterdam onder vermel-
ding van ••19S8-dag".Het toegangsbe-
wijs wordt dan toegestuurd. Op de dag
zelf zijn kaarten aan de zaal verkrijg-
baar. Meer informatie: Constant Lem.
Sarpbatistraat 4, 1000ABAmsterdam.
tel. 02B-2S2445.

Martin Veftman

Uit De Zaken & de Dood
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Het valt moeilijk om Coomherts veelzij-
digheid in kort bestek uit de doeken te
doen. Geen terrein in de maatschappij
of hij liet zich er wel zien.
Coomhert zag in Amsterdam het le-
venslicht. Middenin de stad, in de druk-
ke Warmoesstraat. Een straat met net
zulke suksesvolle, welgestelde koop-
lieden als Coomherts familie. Dircks
broer behoorde later tot de top-vijf van
Amsterdams commerciële stand. Maar
Coomhert boorde andere talenten aan.
Al op z'n zeventiende verliet hij bet ge-
woel van Amsterdamse bedrijvigheid
en vestigde zich - na een reis door
Spanje en Portugal - in 't wat meer op
kultuur ingestelde Haarlem. Hijwas no-
taris, gemeentesekretaris en raadgever
van Willem van Oranje. Hij kon scher-
men, speelde luit, fluit en klavecimbel
en kon tekenen. Hij werkte als graveur
en was op het eind van z'n leven de
leermeester van de beroemde Hendrick
Gol1zius.Mede door zijn toedoen werd
Haarlem een belangrijk Nederlands
steunpunt van de Renaissance.
Dr.H.Bonger, oud-redacteur vandeHu-
monist toen dit blad nog "Mens en We-
reld" heette, is in Nederland de Coom-
hertkenner bij uitstek. Hij somt in zijn
boekLeven en werk van D. V.Coornhert
op hoe belangrijk Coomhert wel niet
was: "Hijschreef de eerste ethica in het
Nederlands en is de schepper van een
zuivere Nederlandse taal. Hij was de
eerste vertaler van Homerus en Bocca-
cio en schreef waarschijnlijk het eerste
Nederlandse toneelstuk in proza. Hij
dichtte één der indrukwekkendste geu-
zenliederen". Bij dat alles is er "geen
antisemitisch woord uit zijn pen geko-
men en zijn afkeer van de oorlog is een
thema van zijn werk". Kortom, hij is
"een der vroegste verdedigers geweest
van de menselijke waardigheid'"
Bij zo'n onvermoeibaarheid zal 't niet
verbazen dat Coomhert dag en nacht
doorwerkle en in 1582een "Protesl le-
gen de Slaap" schreef. Daarin dichtte
hij, wat vrij vertaald:
"Zes uren slapen, dat gaat van nature
Maar slaap je in je levenssleur twaalf
uren,
Benje van 'n kwart van 't leven dan niet
je eigen die!?"
Dat betekenis van Coornhert ligt echter
vooral in zijn wijsgerig-godsdienstig
werk, én in de plaats die hij innam in de
godsdienststrijd voor en tijdens de
Tachtigjarige Oorlog.
Daarvan kunnen we sinds kort kennis
nemen omdat uitgever Ambo kortgele-
den een hoekje op de markt bracht mei
teksten van Coomhert. In Op zoek naar
het hoogste goed leidt Bonger ons bij
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Coomhert in. Verhelderende opmerkin-
gen gaan vooraf aan stukken uit Coom-
herts eigen werk. Bonger zette die in
eigentijds en goed leesbaar Neder-
lands over. Deteksten blijven nog moei-
lijk genoeg. Toch vindt de twintigste-
eeuwer steeds weer houvast bij z'n zes-
tiende-eeuwse begeleider. De lezer
gaat een spannende speurtocht aan
met een oude schrijver, die af en toe
verrassend hedendaags om onze hoek
komt kijken. Die zich sleeds de "gewo-
ne" man en vrouw voor ogen houdt. Z'n
belangrijkste teksten, 20 liet Coomhert
weten, schreef hij "niet voor de scherp-
zinnige geleerde", maar juist "voor de
leergierige ongeleerde". Dat laatste
was Coornhert zelf eigenlijk ook. Im-
mers alles wat hij wist, had hij zichzelf
geleerd.

Alternatief
Wat is het nastrevenswaardigste goed
op aarde? In Op zoek naar het hoogste
goed neemt Coomhert met een slei
vrienden allerlei antwoorden door die
mensen geven op zo'n vraag. Eén voor
één worden de mogelijkheden doorge-
licht, doorgeprikt en - op één na - ver-
worpen. Maar nergens verliesl de chris-
len-humanist zich in idealen die voor
gewone stervelingen onbereikbaar
zijn. Sleevast keert Coomhert terug bij
de ,,01lergewoonste" mens, met al z'n
hebbelijkheden en onhebbelijkheden,
aan wie niks verhevens of hoogdra-
vends te vinden is.
Dan maar géén uitzicht op het bereiken
van hogere treden op de menselijke le-
venslodder? Allerminst. Want Coom-
hert durft te beweren: ook die "platte",
met beide benen in de aarde worte-
lende mens is van nature goed. En zelfs
nog vervolmaakbaar. Zet de afgrijse-
lijkste hoeven maar in een tuchthuis en
laat hen daar nuttig werk doen. Erkomt
op z'n minst altijd énige verbetering
van - en dan is het de moeite al waard.
Waarom al dat foI1erenen kwellen in
gevangenissen?
Van zo'n alternatieve straf had nog bij-
na niemand gehoord. Coornhert kwam
op 't idee toen hij, als nauwbetrokken
raadsman van Willem van Oranje, zélf
een tijdje achter de tralies zat. Hij had
genoeg humor om er nog een "Lof der
Gevangenis"te kunnen schrijven.
In 1587zette Coornhert zijn gedachten
over die heropvoeding van misdadigers
uiteen in het boekje Boeven-Tucht. Het
grappige was dat Coomhert zijn voor-
stellen deed toen er - door de oorlogs-
omstandigheden - grote maatschappe-
lijke onrust over toenemende kriminali-
teit groeide. Net als in onze tijd. Coorn.

hert deelde ten volle in die bezorgd-
heid. Maar in plaats van te dreigen met
hardere straffen dacht hij de groeiende
misdadigheid te lijf te kunnen gaan met
méér in plaats van minder menselijk-
heid. Een harder optreden van de over-
heid zou ook een verharding van de
misdaad ten gevolge hebben. Om de
misdaad terug Ie dringen moest die spi-
raal juist worden doorbroken. .
Toen 't idee in 1595werd toegepast. mo-
gelijk naar aanleiding van Coornherts
boek, bleek het een aardig sukses. In de
navolgende eeuwen werd de op verbe-
tering in plaats van op wraak en straf
gerichte behandeling van gevangenen
en andere treurige gevallen een Neder-
landse specialiteit. Voormannen kwam
er hel Rasphuis (waar hout werd ge-
raspt voor de aanmaak van verf),en het
Spinhuis was de vrouwelijke varianl.
Het werd zelfs een toeristische attrak-
tie. Velen kwamen - ook uit buitenland
- tegen betaling naar de raspende
booswichten kijken. Het Nederlands
voorbeeld werd alom in Europa overge-
nomen.
Coornhert keerde zich ook tegen de
doodstraf als die bij te lichte gevallen
werd toegepast. Hijgeloofde niel in eni-
ge preventieve werking. Integendeel:
ook die riep juist harder tegengeweld
op, "net als het snoeien van takken tol
gevolg heeft dat er veel meer andere,
nieuwe takken uitspruiten. Op dezelfde
wijze groeien en vermeerderen zich ve-
le nieuwe vijanden door 't doden van
weinig oude."

Hel stappenplan
Maar niet alleen van diepgezonkenen
valt best nog iets te maken, oordeelde
Coornhert. Stap voor stap kunnen we
allemáál een beter mens worden, en zo
een stukje stijgen op de ladder des le-
vens. Met hulp van je eigen wil aan de
ene kant en Gods goedgeefsheid aan
de andere. Niet door een bovenmense-
lijke inspanning. Niet door je alle le-
vensgenoegens te ontzeggen. Maar in
en door het leven van alledag. Als het
niet zo was, don zat de schepping ver-
keerd in elkaar, en dat zou toch
niemand willen geloven.
Coornhert zei het in de taal van toen,
dat wel. Op de onderste trede staat voor
hem de "goddeloze zondaar" (godde-
loos in de zin van "leven als een beest"),
en de treurende zondaar, die eerste te-
kenen van besef en berouw betoont.
Een treetje hoger vinden we de "slaag-
vrezende knecht". Die leeft wel beter,
maar het is toch nog uit angst voor straf.
Weer een tree verder staat de ,,loon-
zuchtige huurling". Die doet goed uit
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. ',~"'.door Frits Stonels

Hij leefde zo'n vier eeuwen geleden, in de ver-
warrende tijd van Reformatie, Contrareformatie .
en het begin van de Tachtigjarige Oorlog. Hij -

was zeer veelzijdig: dichter, vertaler, theoloog,.
filosoofmaar ook graveur en

onderhandelaar. In een tijd van twist en. '
geweld pleitte hij standvastig voor, "-
verdraagzaamheid en vrijheid van
meningsuiting. Zijn beginselvast .
humanisme bracht hem vaak in .

moeilijkheden, zelfs in .,'
levensgevaar en herhaaldelijk ,

moest hij vluchten in\~
ballingschap. ,~,

Na zijn dood in 1590werd '0,

Dirck Volckertsz. Coornhert c"\
min ofmeer vergeten, en' .....-'
zweefde hij rond in een &,;

wolk van vergetelheid. Zo .
verscheen er drie eeuwen

geen enkel werk van
Coornhert. Pas In de 20e
eeuw werd duidelijk dat
hij ons nog veel heeft

te zeggen.
Fr;ts Stoffels ging voor de
Humanist op zoek naar
de betekenis van "één

der merkwaardigste man- ."
nen die ooit in Nederland
het levenslicht hebben

aanschouwd. "



In plaats van Ie dreigen meI hardere straffen dachl hll de
groeiende misdadigheid Ie IIllle gaan meI méér In plaals
van minder menseliJkheid.

hoop op loon. "Allengskens" kliml de
mens dan op lot de staat van "zwak
kind". Dat doet z'n hesl, maar mist nog
de nodige kracht. Daaruit groeit wel de
"sterke jongeling" ,die het kwaad slag-
vaardig te lijfgaat. Op de hoogste trede
eindigt de" wijze vader". MetGodshulp
leeft hij inde liefde. Nietvolmaakt. Wel
steeds volmaakter. Niet als heilige.
maar nog steeds als mens van vlees en
bloed.

Het klinkt alles wat mannelijk. Maar
wanneer Coornhert voorbeelden geeft
van "vaders" die dil hoogste mensen-
stadium wisten te bereiken, heeft hij
ook vrouwen op het oog. En gewaagt
van de bijbelse gestalten van Sara Eli-
sabeth en Maria. Die hadden ook deze
wijsheid verworven.
Overtuigd christen bleef Coornherl dus
wel. Maar even overtuigd was hij dat
geen enkele kerk de waarheid in pacht
heelt _ en hij bleef voortaan thuis. Hij
verklaarde dat het er niet toe deed of je
nu wel ofniet in de kerk kwam. Datwas
tamelijk opmerkelijk in een samenle-
ving waarin de zondagse kerkgang een
nog ongebroken bindend elemenl was.
Maar er was in zijn lijd geen kerk die bij
zijn specifieke opvattingen paste. De
bestaande kerken hadden weinig met
hemop omdat hij zich nooit met huid en
haar aan enige levensbeschouwing
verkocht. en steeds wat afstand be-
waarde. Om zéUfrank en vrij te kunnen
blijven denken, los van alle groeps-
geest en niet verstrikt te raken in de
netten van hen voor wie er maar één
overtuiging recht van bestaan had - de
hunne.

Geen dank
De optimistische boodschappen die
Coornhert met z'n gunstige mensbeeld
de wereld inzond, werden hem niet in
dank afgenomen. Daarmee joeg hij
bijvoorbeeld een aantal vromecalvinis-
ten tegen zich in het harnas. Demeeste
volgelingen van Calvijn meenden dal
elke mens al in de wieg was verminkt
door de vloek van de erfzonde. Diewas
met Adam in de wereld gekomen: "Wij,
de kinderen Gods, kunnen geen goed
werk doen of het is besmet door ons
vlees en ook strafwaardig." Men wilde
zich niets wijsmaken mei zoveel ellen.
de in de wereld. En de mensen verlos-
sen van de dwangmatige gedachte dat
je persoonlijk voordat leed verantwoor-
delijk bent en dus voortdurend "goed"
moet zijn om genade te vinden in Gods
ogen _ én van het schuldgevoel als dat
toch niet lukt. Maar de prijs was een
nietigverklaring van de mens. En ook
een domper op de natuurlijke goede
menselijke mogelijkheden.
"Treurig en vertwijfeld", noemde
Goornhert deze bij uitstek pessimisti-
sche leer. Zo scherp vindt hij God en
mens niet tegenover elkaar staan. Eer-
der is voor hem een liefdesverhouding
kenmerkend, meer dan een betrekking
van schuld en boete. Toen Coomhert
eens hardop verkondigde dat niet de
ziel bepaalt ofeen mens goed of kwaad
is, maar zijneigen wil en zijn eigen da-
den, was de beer los. Het was een tijd
dat zelfs cafébezoekers zich nog over
zulke zaken konden opwinden. Want
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herbergiers, tavernehouders en het ge-
hele gespuis van de stad Haarlem ge-
bruiken het als spreekwoord: "Al is de
wil van de mens ook kwaad, het li-
chaam is onschuldig, en de ziel wordt
ongerept voorGod bewaard", zo zagen
omstanders in 1565de Haarlemmers
spottend achter hun bierglas zitten.

Calvijn had Coornherts aanvallen al
eerder, in 1562,beantwoord in termen
die aan duidelijkheid niets te wensen
overlieten. Coomhert was een "Hol-
landse boef" die als een "razende hond"
tekeer ging. Het tégendeel paste eigen-
lijk meer bij Coornherts karakter. Zo
wist hij bijvoorbeeld door wijsoptreden
en een matigende invloed te bereiken
dat de gruwelen van de Beeldenstorm
in 1566aan Haarlem voorbijgingen.
BleefCoornhert dus maar wat hij was:
Rooms-Katholiek?Daar leek het soms
nog het meeste op. Maar dat was toch
een tikje gezichtsbedrog. Want was dat
dát nou zo'n geweldige kerk voor hem?
Welnee. Coornhert verwierp vrijwel al-
les wat Rome heilig en dierbaar was.
Hijzag de misstanden, zoals de inquisi-
tie en de kellerjacht. Maar dat was nog
geen reden omzichbijLuther ofCalvijn
aan te sluiten.
Gereformeerd of Rooms-Katholiek,Lu-
thers of dopers, het was volgens hem
allemaal maar een kwestie van "cere-
monie" van "uiterlijk" - twee ge-
liefkoosde uitdrukkingen van de Haar-
lemse filosoof. Weliswaar had Luther
"vele grove dopelingen in 'f pausdom"
ontmaskerd. Dat wilde nog niet zeggen

dat de man uitWittenberg daarom "een
ware oprechte godsdienst aangewezen
zou hebben." Luthers opvatting: "God
rechtvaardigt je bestaan door het geloof
alleen" klonk Coornhert in de oren als
"dolle toverij". Het christelijk geloof is
geen wondermiddeltje en God aan-
vaardt de mens z6wel.

Luther en Calvijn waren dus al met al
niet beter of slechter dan zij. Wanl, zo
stelde Coornhert al hun kerken waren
uiteindelijk maar bouwsels van men-
senhand, menselijke bedenksels, ge-
grond op een bijbeluitleg waarmee je
het net zogoed eens als oneens konzijn.
Hetwaren geen onomstotelijke resulta-
ten van goddelijk inzicht. Hoe je God
dient, bepaalt het hart, niet de kerk-
dienst. De rest is voornamelijk haar.
kloverijen opgeblazenheid. Laat staan
dat die kerken het recht hebben zich
voor de enige ware te houden. Coorn-
hert; "Ze kunnen helemaal niet bewij-
zen dat ze een duidelijk bevel van God
hebben om hun godsdienst in te stel-
len", schreef Coornhert in 1586.
In dat jaar verscheen z'n bekendste
werk, de "Zedekonst dat is wellevens-
konste". Die zedenleer was trouwens
niet alleen de eerste Nederlandstalige
in haar soort, maar helemaal de eerste

die in een "gewone" Europese taal ver-
scheen.

Woestijn
Door deze opmerkelijke visies moest
Coomhert diverse malen naar Duits-
land vluchten. Niet alleen voor de
Roomse Spanjaarden maar ook voorde
tegen Spanje strijdende gereformeer-
den. Nederland werd langzamerhand
"een woestijn der sekten", aldus Coom-
hert. Een woestijn waarin het leven on-
mogelijk dreigde te worden.
Eigenlijk had Coornhert helemaal niet
zo'n zin om z'n leven lang met theologi-
sche haarkloverijen bezig te zijn. Hij
kon z'n tijd wel beter besteden en had
"de gereformeerde religie voor m'n ei-
gen rust gaarne laten rusten, ware 't
niet dat ik zag dat zemet haar bloedleer
anderen in hun geloof wil ontrusten."
Niemand had wat aan die scherpslijpe-
rijen, niemand werd er deugdzamer
van. "Zou 't niet eens tijd zijn dat
niemand de allerhoogste trappen van
een leer gaat beklimmen voordat hij de
allerlaagste trappen eerst voetje voor
voetje heelt leren betreden?", schreef
hij in 1586in 't voorwoord van z'n zede-
leer.
Teveel mensen hebben de neiging te
willen lezen zonder het ABC te leren,
voegde hij eraantoe. Tochwerd juist hij
gedwongen zich tot in den treUTemet
allerlei calvinistische leerstukken te
bemoeien. Want er kwamen alleen
maar doden van, vreesde hij, en men-
sen sleepten er elkaar voor naar het
schavot.

Toontjes lager
Vooralwas Coornhert hang voor die fa-
natieke richting die hij bij de tegen
Spanje ten strijde trekkende gerefor-
meerden tot ontwikkeling zag komen.
Onverdraagzaamheid kreeg een kans
waar men mens en overtuiging niet uit
elkaar houdt. Scheid die twee, bepleitte
Coornhert. Het hielp niet erg. In plaats
van vrede te zoeken, trokken tal van
calvinisten der papen versleten schoe-
nen" aan, en sloegen nu zelf op ketter-
jacht. Coornhert klaagde: ,.Ik kan niet
geloven dat ze dezelfde vader kunnen
hebben als ik, als ze mensen Ier dood
willen brengen, omhun geloof, ofdaar-
toe oproepen doen."

Even onzinnig was het dat mensen be-
reid waren hun eigen leven te geven
voor het zegevieren van hun gods-
dienstige richting over die van de ande-
ren, of in de gewapende strijd tegen
Filips de Tweede. Want als 't in die
godsdienstoorlog inderdaad om niet
meer dan een verschil in "ceremonie"
ging, waarom zou je dan als martelaar
in de geloofsstrijd voor de heldendood
kiezen? Het klinkt wel roemrijk, maar
het is eigenlijk de weg van de minste
weerstand, redeneerde Coornhert.



Hel besle was als Iedereen zich aan eenvoudige,
algemene grOndregels hield: eerbied voor de ander,
geweldloosheid en geen dwingelandij

Want ware held is hij die door "een
voorzichtige wandel tot een bedaarde
ouderdom"komt.
Wel hielp Coomhert in de jaren om-
streeks 1570nog mee om de revolutie
van de Tachtigjarige Oorlog in de Ne-
derlanden op gang te brengen. Maar
meer en meer haakte hij af. Na z'n terug-
keer van een vlucht naar Duitsland in
1572, ontdekte hij dat voor velen niet
meer godsdienst en gewetensvrijheid
het doel waren. Dat had hij, samen met
Willem van Oranje, (wiens politiek hij
in die eerste jaren van de oorlog in niet
onbelangrijke mate bepaalde) vurig ge-
hoopt. Maar nu leek het veeleer alleen
nog om godsdienstvrijheid voor de ge-
reformeerden te gaan. Endat tegen alle
gelalsverhoudingen in. Van de ver-
schillende geloofsrichtingen vormden
de calvinisten immers "verre het klein-
ste hoopken ",aldus Coomhert.

Loten
Overigens kende niemand voorbeelden

11 van pluriforme samenlevingen. Alge-
meen heerste de vrees dot een land uit-
een zouvallen als veelvormigheid werd
toegestaan. Niemand had het ergens
kunnen beproeven. "Hetis beter dat één
te gronde gaat dan dat de eenheid van
het land verloren gaat". betoogde Lip-
sius. Methem raakte Coomhert aan het
eind van zijn leven in een heltig debat
verstrikt. "Absolute vrijheid en eenheid
sluiten elkaar uit". was de mening van
Coomherts opponent.
Maar Coomhert gelooide dot het wél
kon, en dot was nieuw. "Delanden zijn

er om de mensen, niet dezen omwille
van het land",luidde Coomherts ant-
woord. Een land kon beter gestadig kij-
ven dan zuchten onder de tirannie van
een overheid die koste wat kost de een-
heid wilde handhaven. Dat laatste
vergde op den duur méér doden. Want
overheidsgeweld roept nog harder te-
gengeweld op. en daar doet dan echt
iederéén aan mee.

Een kerkelijke noodoplossing voor de
verscheurde godsdienststrijd had
Coomhert ook nog te bieden in de vorm
van een tijdelijke. alles overkoepelen-
de kerk. Een kerk waarin een ieder zich
kon thuisvoelen. Een kerk met een heel
simpel ritueel. en met een zo klein mo-
gelijk stapeltje leerstellingen. DeBijbel
was belangrijk, en alles moest aan de
lielde worden getoetst. Niemand zou
worden gedwongen allerlei detail-
vraagstukken tot op punt en komma te
onderschrijven. Alleen dát was nodig
waarover iedereen het eens was - de
rest moest je aan innerlijke vrijheid en
beleving van de mensen overlaten.
Maar het beste was toch als er volledige
godsdienstvrijheid kwam. en iedereen
zich aan eenvoudige, algemene grond-
regels hield: eerbied voorde ander. ge-

weldloosheid. en geen dwingelandij in
kwesties die bij nader inzien toch maar
nevenzaken zijn. Weliswaar was er ook
naar Coomherts overtuiging maar één
waarheid, en niet tien verschillende.
Maar daarom hoefde je elkaar nog niet
het hoofd af te hakken. Zelfs atheïsten
moest je hun vrijheid gunnen. net als
andere thuisblijvers. Want geloven,
stelde Coomhert vast. is een gave van
God. Wie het niet heeft, kan er ook niet
voor worden gestraft.

Er zijn natuurlijk grote verschillen tus-
sen Coomhert en onze tijd, toch sluiten
z'n geloofsvoorstellingen wel een beet-
je aan bij het huidige tijdsgewricht. In
ieder geval doen ze zeer herkenbaar
aan. Soms lijkt ook bij Coomhert een
agnostisch tintje mee te spreken, al is
de grens met de mystiek moeilijk aan te
geven. Op zulke ogenblikken vraagt hij
zich af of het niet onzinnig is te geloven
dat wij "de onmetelijke godheid" met
haar "verborgen wegen" zouden kun-
nen doorgronden. "terwijl we nog niet
eens in staat zijn ons beperkte menszijn
en ons eigen wezen ook maar bij bena-
dering te begrijpen?" Geeroardt Brandt
zei enkele tientallen jaren later toen hij
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het over Coornhert had: "Toen 't grote
pausdom door een kleiner pausdom
viel. zochtgij de ware kerk en vrijheid in
uw ziel".
lets van de mystici zat er bij Coornhert
wel in. Die hadden een verborgen leer
van opklimming tot God. In de extase
kwam het tot eenwording. Maar Coom-
hert was te nuchter voor die verheven
gevoelens. Je kon je beter op zedelijk
gebied zo goed mogelijk ontwikkelen,
en zode hoogste ladder bereiken. En hij
schudde ongelovig zijn bescheiden
hoofdwanneer de mystici zich soms een
god in het diepst van hun gedachten
waanden. Dan toch maar het voordeel
van de twijfel: "Wie niet twijfelt, leert
ook niet. Want wie op z'n oudste plaats
blijft staan, komt ook niet vooruit. Komt
niet op plaatsen waar hij nooit was. Ziet
niets dat hij nooit zag. Waaraan zou hij
dan twijfelen?"
Het meest leek Coornhert nog op de
"spirtualisten". Die wilden een vrijzin-
nig christendom, zonder kerken, zonder
dogma's, ieder voor zich. De bijbel was
wel belangrijk maar niet zo naar de let-
ter, maar naar de geest. Volgens hen
was de mens ook wel goed, maar het
ging zo vanzelf dat je je eigen deugd-
zaamheid niet eens besefte. Maar voor
Coornhert draaide alles nu juist om dat
besef. "Weet of rust" was later z'n lijf-

spreuk: bemoei je alleen met de dingen
waarvan je weet dat de mens er beter
van wordt. en laat de rest rusten. En je
kunt het ookweten: het staat in de bijbel
en in de wetten van de natuur.

Eenvoud
Eenvoud lijkt steeds Coornherts bood-
schap. Juist die eenvoud voert vaak tot
vervolmaking van jezelf, of van dat wat
je doet. Vele dingen die mensen voor
levensdoelen houden zijn helemaal
geen doelen, meer "eenvoudige" mid-
delen, die de mens gebruiken mag. Zo-
als rust, lust, geld, geloof. plezier. En
de mogelijkheid van "het recht gebruik
der dingen" maakt juist dat de mens
vervolmaakbaar is.
Ook in de ontwikkelingen van de Ne-
derlandse taal verdiende Coomhert
met zijn zienswijze z'n sporen. Eenvoud
in taalgebruik, bepleitte Coomhert ook

hier. Want niet weinige "onlusten, twis-
ten en verwarringen ziet men veroor-
zaakt worden door gebrekkig of duister
zijn mening uit te spreken", aldus de
onvermoeibare taalbevorderaar. Ge-
haspel met vreemde woorden en inge-
wikkelde wijze van zeggen leiden maar
"tot moeiten voor de rechters, tot nut
voor advokaten, maar tot de ondergang
van rechtzoekenden". Maar als haar
woorden "zo duidelijk zijn dat ze 6f op
de eerste blik 6f door een weinig inzicht
als heldere sterren in duistere nacht
zichzelf openbaren en verklaren", dán
fungeert de taal zoals ze moet fungeren.
Sommige letterkundigen stellen dat
zonder dit pionierswerk van Coornhert
de Gouden Eeuw in de literatuur on-
denkbaar was geweest.
Vurige pleidooien voor "de waardig-
heid van de Nederlandse taal" voerde
Coomhert ook in de wetenschap. We-

(Advertentie)
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humanistische stichting
voor huisvesting van bejaarden

Het bestuur van de Humanistische Stichting voor Huisvesting van Bejaarden te Heerenveen roept kandidaten op voorde
funktie van:

HUMANISTISCH GEESTELIJK RAADSVROUW/MAN

voor het verzorgingstehuis "Coornhert-state".

Coornhert-state is een huis met 109verzorgingsplaatsen en ca. 70medewerkers. Het kent dagverzorging en groepsverzor-
ging.

Werkzaamheden:
• het zorgdragen voor een aanbod van geestelijke verzorging ten behoeve van de bewoners
• het bijdragen aan een goed leefklimaat op basis van humanistische waarden
• het bieden van ondersteunende akliviteiten ten behoeve van medewerkers.

Gevraagd:
• een (afgeronde) opleiding of studerende aan het Humanistisch Opleidings Instituut
• affiniteit met de problematiek van het ouder worden
• beheersing van de friese taal is gewenst.

Geboden wordt:
• een aanstelling van 8 uur per week met ingang van 1september 1988.
• een rechtspositie volgens de richtlijnen van de C.A.O. voor bejaardenhuizen .
• salariéring in schaal 11van de C.A.O.. afhankelijk van opleiding en ervaring (aanstelling geschiedt bij de H.S.G.V.
Utrecht).

De aanstelling geschiedt in overleg met de coördinator geestelijke verzorging van het Humanistisch Verbond mevrouw P.
Hobbelman, tel. 030-318145,welke u informatie kan geven omtrent deze funktie. Eveneens is informatie te verkrijgen bijde
direkteur van Coomhert-state de heer A. Princen, teL 05130-23305.

De sollicitatiegesprekken zullen worden gehouden op 7 juli 1988.

De sollicitatiebrieven dienen binnen twee weken na het verschijnen van dit blad gericht te worden aan het bestuur pla
Verzorgingstehuis Coornhert-state, Postbus 137,8440ACHeerenveen.
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DIRCK VOLCKERTSZOON COORNHERT (l522-l590)

Uit: Recht gebruyck en misbruyck van tydtlicke have: enigszins in taal
gemoderniseerd door de schrijver van dit artikel.

Rijkdom en armoe zijn op zich goed. noch kwaad
's &haadt wie onwijs, het helpt al wie wijs ermee omgaat
Zoveel is aan 't gebruik of misbruik gelegen.

Grijp je het zwaard bij de punt. is het de dwáás die het treft
Maar hij treft zijn vijand die het wijselijk grijpt bij het heft
De wijze is alles tot nut, de domoor werkt alles tegen

Ukunt de Coornhertstichtingook
steunen door er vriendfin) van te
worden. Daarvoor moet u minimaal
f IS.-overmaken op gironummer
3337064van de Coombertstichting in
Gouda. Vrienden krijgen de tekst
van de tweejaarlijkse rede gratis in
huis. In 1990zal het 400jaar geleden
zijndat Coomhert stierf, Beden ge-
noeg voor de Coornhertsticbting om
vele speciale aktiviteiten te gaan or-
ganiseren. Daartoe is een Nationaal
Comité Coornhert Herdenking opge-
richt. Tezijnertijdzullen wij inde
Humanist berichten over alle Coom-
hert-festiviteiten diedit comité zal
organiseren.

Erbestaat ook een speciale Coom-
bertsticbting die om de twee jaar een
Coomhertrede organiseert. Diljaar
zal de rede op 9november worden
gehouden. De joumalist Henk Hof.
land zal dan spreken overper •.•rij.
held la Nederland. Erzal dan ook
een forumdiskussie plaatsvinden
met prof. A. Diepenhorst, mr. Pa.
teijn, de joumalist H.A.van Wijnen
en drs, M.Snijders, hoofdredakteur
van het Utrechts Nieuwsblad. De
Coomhertredevindt plaats in de
schouwburg van Gouda (Boelekade
61).Aanvang is 20,00uur. Voormeer
informatie: voorzitter A. de Bruin,
tel. 01821-13431,(Postbus 2042,2800
BDGouda).

STICHTING HOUDT
COORNHERT LEVEND

Der dingen recht gebruik

Der dingen recht gebruik brengt vrolijkheid en baat
Maar misbruik zorgt voor schade en schuldige pijn
De dronkaard zuigt ziekte op uit gezonde wijn
Want zijn dwaasheid kent noch naar kracht, einde of maat

Daarentegen gebruikt wijsheid, die 's dings aard verstaat
Tot lust der gezondheid dodelijk venijn
Gezond treedt men veilig door doornen in de woestijn
Terwijl een voet met dorens 6ók pijnlijk op pluimpjes staat

tenschap, aldus Coornhert, is een sys-
tematische optelsom van honderd- en
éÊ!nervaringen uit het leven van alle-
dag. Om die reden was het Nederland-
se een veel geëigender wetenschaps-
taai dan het tot dan toe oppermachtige
Latijn. Het "woord" bij het woord voe-
gend, verrijkte Coornhert onze taal met
de begri~~n "stelling", "bepaling" en
"evenredlg .

Vrolijk zijn
Zolang Willem van Oranje, z'n be-
schermheer, nog leelde, had Coornhert
een nog vrij draaglijk leven. Zolang
werd zijn verschijning met enig tan-
denknarsen geduld. Toen Willem de
Zwijger in 1584op de trappen van de
Delftse Prinsenhof werd neergescho-
ten. werd het voor Coomhert moeilijker.
Tal van vijanden wachtten op een kans
hem gevangen te zetten. of gerechtelijk
uit de weg te laten ruimen. Toch slaag-
de Coomhert erin enkele boeken die
door gereformeerden als vijandig kon-
den worden opgevat, te laten verschij-
nen. Maar hij zag toch de bui ook weer
hangen, pakte z'n biezen en vertrok in
1585voor een tweejarige ballingschap
naar Emden. Daar werkte hij aan z'n
bekende Zedekonst dat is Wellevens-
konste. Ondanks die moeilijke omstan-
digheden werd het boek vol levensblij-
heid. "Want wie van het kwaad los-
komt, die wordt goed. Niet in een ver-
beelde waan, maar În een ervaarbare
waarheid. Dat geelt een oprechte en
voortdurende blijdschap die uit niets
anders bestaat dan uit weldoen en vro-
lijk zijn, het allerbeste goed aan alle
mensen. Wie dat kan ( .. ), die beschikt
bepaald over wel-levenskunst."
Op 't eind van z'n leven keerde Coorn-
hert terug naar het vaderland. Enkele
onrustige jaren volgden. Coornhert
moest van stad naar stad, en belandde
tenslotte in Gouda. Daar slierf hij in
1590.Bijzijn dood konden de calvinisten
voor het eerst niet meer om hem heen.
Want waar moest hij begraven worden?
Er zat weinig anders op: in een protes-
tantse kerk.

(\

Het volgende nummer van de Humanist
verschijnt in augustus en gacrt geheel
over het thema schuld. Kopijmoet voor
13juli binnen zijn. De redaktie wenst
crUelezers een heel prettige vakantie.
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JE MOET ZOEKEN NAAR EEN
MANIER VAN REAGEREN

ZON DER VOOROORDELEN

Hannie Vonk.36jaar. van huis uit psy-
chologe. is sekretaris van de Zeeuwse
Raad voorOuderen. Daarnaast is ze
voorzitter van één van de drie Zeeuwse
HV-afdelingenen van het gewest Zee-
land. Zewoont in een klein gezellig ar-
beiderswoninkje in 's HeerArendsker-
ke. nog een echt dorp op Zuid-Beveland.
Naeen mooie katholieke opvoeding.
begon het met twijfel bij de inhoud van
gebeden. Een belangrijke gebeurtenis
voorhaar was dat ze zonder bidden (en
smeken) toch haar eindexamen haalde.
Zehoudt van knokken, wroeten en ana-
lyseren: is ambitieus en zit soms als
enige vrouw tussen mannen te verga-
deren.

"Ik knok heel erg als dingen me niet
zinnen. Wroeten in mezelf, analyseren,
literatuur erbij halen. En als ik er dan
uitkom. weet ik dat ik weer een stapje
verder ben. Dat geeft ontzettend veel
moed en zelfvertrouwen. Dat knokken
heeft denk ik te maken met het leit dat ik
uit een middenstandsmilieu kom. Je
leert initiatieven nemen en de dingen
zeil op te knappen. Ik heb als kind niet
anders gezien. Wat je ook meekrijgt is
dat je niet makkelijk aan de buiten-
wacht laat zien als het minder goed
gaat. Je schermt af. houdt de stand op
en vecht door. Als ikvroeger thuiskwam
uit school was er niemand. vader en
moeder hadden het druk met de zaak, ik
moest voor mezelf zorgen. Maar als er
iets misging. kon je wel van elkaar op
aan.

Ik heb een mooi katholieke opvoeding
gehad. Keurig, alles er op en er aan.
netjes gedoopt. de meeste sacramenten
afgewerkt. Ik heb er veel plezier in ge-
had. ik vond het altijd prachtig om naar
de kerk te gaan. En wat was ik trots als
ik mijn vinger op kon steken als de juf-
frouw vroeg wie er naar de kerk ge-
weest was! 's Maandags mochten we
een opstel maken over het evangelie of
een stukje van de preek navertellen.
Dat deed ik altijd graag. ik was in het
bezit van een kindermissaal. dan kon ik
van tevOlen even spieken. Ik kom uit
Zwolleen heb op verschillende nonnen-
scholen gezeten. Zelfs op een internaat
met nonnen!
Na de middelbare school ging ik naar
de kweekschool. al was dat nou niet
echt wat ik wilde. Dat was in Amers-
foort. ook weer bij de nonnen. Ik wilde
uit huis. het internaat leek een mooie
oplossing. Ik heb het er een jaar uitge-
houden, veilig "achter de hoge hekken,
onder de rode daken" (zo noemden we
dat). omringd door jongensinternaten.
frater-opleidingen en militairen. Nadat
jaar weer terug naar huis. mijn vader
was inmiddels overleden en mijn moe-
der zat alleen met een stel jongere zus-
jes.
Na een poos inAmerika te hebben rond-
gekeken en wat korte banen als
vervangster voor de klas. dacht ik: nee,
dit is het niet. Ik wilde studeren. Dat
verlangen had ik na de HBS ook al.
maar ongelukkigerwijs kreeg mijn va-
der in die tijd het boekje "Straks stude-
ren" in handen. Daar stond zwart op wit
dat maar 2% van de meisjes de eind-
streep haalde bij de studie van mijn
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keus: sociale geografie. Mijnvader ge-
loofde heilig in die cijfers en het ging
toen dus niet door. Later ben ik toch
gaan studeren: psychologie in Gronin-
gen. Dat had ik nooit gedaan als ik op
de kweekschool niet van dat vak ge-
proefd had.

Eigenlijk was ik op de middelbare
school al kritisch ten aanzien van het
geloof. en op de kweekschool trof ik een
aantal progressieve theologie-docen-
ten. In die tijd kwamen twijfels die ik al
vrij jong had. aan de oppervlakte. Toen
ik in een ziekenhuis ging werken. kreeg
ik te maken met ethische kwesties. Ik
was betrokken bij het projekt "Nazorg
voor kankerpatiënten". De direkte kon-
takten met patiënten waren ingrijpend.
konfronterend. Het ging om zaken van
leven en dood. Wat doe je mensen aan
als je maar doorgaat met behandelen?
Dat soort vragen kwamen op. Ikzag al-
lerlei processen gebeuren bij pa-
tiënten. Zozeiden ze in eerste instantie:
"Als dàt met me gebeurt, maak er dan
alsjeblieft een einde aan." Maar als het

zover was, sloegen ze radikaal om en
peinsden niet meer over euthanasie.
Dat zette me heel erg aan het denken en
konfronteerde me met humanistische
gedachten over leven en sterven. In dat
ziekenhuis werkte ook een humanis-
tisch raadsvrouw. een boeiend mens.
Zegaf me een heel mooie brochure over
humanisme. Ik weet nog precies hoe
die eruitzag. Rozeen blauw gestippeld.
Het deed me meer aan antroposofie
denken dan aan humanisme. De in-
houd van dat boekje sprak me wel aan,
maar ik heb het toch laten sluimeren,
totdat ik in Almelo ging wonen en
werken.
Daar kwam op een gegeven moment
iemand van de kerk aan de deur om me
welkom te heten in de parochie. Het
was aardig dat die man tot vijf keer toe
vergeefs bij me aan de deur had ge-
staan omdal ik steeds niet thuis was,
maar nee ... ik heb me toch uit laten
schrijven. Als ik erop terugkijk zie ik het
als een lang proces. Het begon met de
groeiende twijfels bij de inhoud van be-
paalde gebeden op de middelbare
school. En een belangrijke gebeurtenis
was het halen van een examen zonder
bidden en smeken of ik het alsjeblieft
wel mocht halen. Iedere keer zijner van
die momenten waarop je er dichter naar
toe groeit. Ik meldde me aan bij de HV-
afdeling in Almelomet de gedachte dat
ikwel eens wou zien of ik nou een echte
humanist was.

Ik hen er heel bewust mee bezig dat ik
als mens iets met dit leven wil doen.

Dat ik daarvoor de ander nodig heb.
Vanuit het humanisme krijg ik inspira-
tie om op mijn eigen manier goed met
anderen om te gaan. Het doet me zeer
als ik zie hoe mensen elkaar soms bena-
deren. Hoe ze dingen durven beweren
die geen enkele grond van waarheid
hebben, de vooroordelen die er bestaan
en de negatieve manier van denken.
Vanuit mijn humanistische levensover-
tuiging denk ik dat ieder mens bepaal.
de redenen heeft. drijlveren ... verkla-
ringen. waarom hij juist zo doet en niet
anders. En een kat in het nauw maakt
rare sprongen. Maar door een begrij-
pende houding aan te nemen. maak je
het allemaal veel akseptabeler. Als ik
anderen van die basishouding iets kan
laten proeven, ben ik daar blij om. Als
ik een inleiding moet houden over mijn
werk of over het humanisme, heb ik
steun aan die basishouding. Soms ont-
staat er een warnel van koniliktuerende
meningen. Ik durf op zo'n moment rus-
tig alle rationele overwegingen te lalen
varen en te denken: hoe zitten die men-
sen daar? Wat is hun achtelgrond?

Waarom reageren ze op deze manier?

Het projekt "Nazorg voor kankerpa-
tiënten" duurde ruim twee jaar. Ik ben
daarna gaan solliciteren, wilde graag
in de gezondheidszorg blijven. Ik had
het gevoel dat in die sektor nog zoveel
moest gebeuren. En dat vind ik nog
steeds: er kan nog zoveel verbeterd wor-
den inde omgang tussen mensen. Maal
er waren nauwelijks banen voor psy-
chologen als ik. Ikheb toen werk gevon-
den bij het Gekoördineerd Ouderen-
werk in Almelo.
Ik ben ambitieus. Op school wilde ik
altijd al mooie cijfers halen. Er wordt
wel eens gezegd dat. als je als vrouw
carrière wilt maken. je driedubbel je
best moet doen om te slagen. Ik heb dat
niet zoervalen. wél dat je af en toe niet
wordt gehoord. Vrouwen trekken zich
dan vaak terug. als eerste reaktie. Daar
moet je doorhéén. Als er van mij op een
vergadering verwacht wordt dat ik stel-
ling neem. zorg ik dot ze niet om me
heen kunnen.
Hetgaat makkelijker als je voorbeelden
in de buurt hebt. als je vrouwen mee-
maakt die zich niet aan de kant laten
zetten in vergaderingen. vrouwen die
deskundig zijn ofhun zaakjes goed heb.
ben voorbereid. Daar kun je je aan op-
trekken. Als ik tegen de voorzitter zeg
dat ik er nog iets aan wil toevoegen en
hij antwoordt: "Vooru als vrouw willen
we een uitzondering maken dan
denk ik: kwijl. Het is een voordeel als je
je niet als haaibaai opstelt. wanl dan zit
je ook bekneld in een bepaalde rol. Je



moet het spel meespelen. Ik speel met
mijn vrouw-zijn door heel gewoon aar-
dig te zijn, door nelle kleren te dragen
en te lachen. Feministen zouden dat
misschien niet doen. Maar ik vind het
wel aardig als een man zegt: "Goh, wat
heb je een leuke broek aan." Waarom
zou ik er in een fletse hang-zak bij gaan
lopen? Ik voel me gewoon prettiger in
leuke kleren. Anderen zullen dat mis-
schien doen door in heel dure mantel-
pakken te gaan lopen en met koffertjes
te gaan sjouwen. Het is een spel. ik pak
het misschien niet feministisch aan,
maar ieder zoekt naar een manier die
bij haar past. Dit is de manier waarop ik
mij geaksepteerd voel.
Je moet ook de strategie in het oog hou-
den. Mannen brengen op vergaderin-
gen de zaken met veeLmeer stelligheid,
ze doen alsof ze er heilig van overtuigd
zijn. Bij vrouwen ontbreekt die stellig-
heid vaak omdat ze meer vanuit hun
gevoel praten. Mannen op hun beurt
vinden dat dan weer soft gedoe. "Geeft
u maar eens aan hoe het anders moet,
mevrouw ... " Ze willen overtuigd wor-
den met cijfers en bewijzen. Dat is een
vergaderkultuur waar je in het begin
rekening mee moet houden. Op een ge.
geven moment krijgen je mannelijke
mede-vergaderaars wel meer oor voor
de vrouwelijke benadering. Ik moest in

het begin mezelf vaak geweld aandoen:
kort en stellig spreken en de aandacht
naar me toetrekken. Ik heb het wel eens
meegemaakt dat tijdens een vergade-
ring die ik leidde - de rest van het gezel-
schap bestond uit louter mannen - een
man me voortdurend vergenoegd, ver-
kneuterd haast, zat aan te staren. Hij
kon zich niet voorstellen dat een vrouw
de touwtjes in handen had ... en dat het
dan nog liep ook.

In Almelo durfde ik nog niet duidelijk te
laten zien waar ik stond. Hier in Zee-
land durf ik als humanist wel mijn nek
uit te steken. Wat je voor problemen
kunt hebben met een humanist? Men-
sen die heel traditioneel denken en met
een godsdienst zijn grootgebracht, sla-
gen erin humanisten als slechte men-
sen te zien.
Het is heel erg leuk om in het bestuur
van een afdeling te zitten. Je wordt ge-
konfronteerd met zaken die aktueel zijn
en waarvoor je oplossingen moet zoe-
ken of waarop je een gepast antwoord
moet formuleren. Je wordt gedwongen
je te verdiepen in bepaalde dingen en je
stuit op andere meningen. Je moet als
humanisten laten weten dat je er bent.
Reageren als er iets gebeurt dat echt
niet door de beugel kan. Zeeland is nog-
al traditioneel christelijk denkend; de

groep die kerkelijk is probeert een
zwaar stempel te drukken.
Wat mij in het humanisme ook aan-
spreekt is de twijfel. Dat je niet zomaar
dingen absoluut kunt beweren en als
waarheid aannemen. Mijn waarheid
heeft te maken met mijn ervaringen,
met wat ik heb meegemaakt, wat ik heb
kunnen leren en met de mensen die ik
ontmoet heb. En dat kan een heel ande-
re waarheid zijn dan van iemand met
een andere achtergrond.
Openheid is belangrijk. Het zoeken
naar een manier van reageren die zo-
veel mogelijk ontdaan is van vooroor-
delen. Ik ga er niet bijvoorbaat vanuit
dat mensen dingen doen om de ander
pijn te doen of te kwetsen. Vooroordelen
zijn iets vreselijks. Je knijpt er mensen
mee af. Als je elkaar zonder vooringe-
nomenheid benadert, worden veel din-
gen begrijpelijker en menselijker en
kun je veel meer met elkaar. Ik vind het
ook zo sneu als kinderen in een hokje
worden gezet waardor ze niet uit de verf
kunnen komen. Dat zal wel met mijn
eigen jeugd te maken hebben. Ik was

HANNIEVONK
het klunsje, de onhandige, de Jan-Hen.
Ik telde niet mee. de anderen waren
altijd belangrijker, dacht ik. Later heb
ik moeten vechten om die beelden af te
breken. Dat zijn ervaringen die een gro-
te stempel op je drukken. Ik ben er best
uitgekomen, maar er zijn ook mensen
die blijven rondzeulen met het beeld
dat ze een sukkel zijn. Ze krijgen - of
geven - zichzelf nooit de kans om posi-
tieve ervaringen op te doen. Ik vind het
vreselijk als mensen niet van het leven
maken wat er van te maken valt.
Het is logisch dat humanisten ratione-
ler zijn dan anderen. Er is geen bijbel
om op terug te vallen, geen wijze, oude
man die de normen en waarden vast-
legt. Nee. je moet het allemaal zelf er-
varen. Gelukkig ken ik ook een aantal
humanisten die juist dat gevoelsaspekt
prima naar voren weten te halen. Dat
zijn mijn voorbeelden.

Mensen vergissen zich wel eens in mijn
meisjesachtige uiterlijk. maar ik kan
vlammen! Vooral als ik het ergens niet
mee eens ben. Ook in het zakelijke ver.
keer moet het gevoelsaspekt de ruimte
krijgen. Ik durf tijdens een vergadering
rustig opmerkingen te maken als "Ik
weet het even niet meer" of "We zilten
vast; hoe komen we er weer uit?" Ik heb
ontdekt dat je op deze manier soms een
algemeen gevoelen vertolkt en dat dot
solidariteit kan kweken. De kombinatie
van rationaliteit en emotionaliteit
maakt je zoveel waardevoller."

Ela van Thiel
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Waarom halen mensen zo zorgvul-
dig het prijsje van een kado af? Is
niet ieder mens eigenlijk een jager.
is het doden een oerinstinkt? Waar.
om houdt de één meer van een bos
en de ander van een park?
Het lijken op het eerste gezicht de
doelloze vragen van mijn kinderen:
als ik ze wil beantwoorden hoeft het
al niet meer, dan ligt de aandacht
al weer ergens anders. De free-
wheelende Nijmeegse kultuurfilo-
Boofen anthropoloog Ton Lernaire
is er wél eens breeduit voor gaan
zitten. Hijbegeeft zich in zijn pas
verschenen boek Binnenwegen.Es.
says en excursies (AmbolBoom
1988. f 39.50)op allerlei minder be-
treden paden in onze kultuur. Hij
stelt zich in het boek een aantal niet
zo voor de hand liggende vragen en
brengt deze in verband met eigen
vroegere jeugdervaringen. Het au-
tobiografische element maakt de
bundel opstellen extra boeiend.

"Ik ben een bosmens in het diepst van
mijn gedachten; dit is dan eindelijk de
plaats om het te bekennen! Als ik maar
in de verte de zoom van een bos zie,
begint mijn hart sneller te kloppen; ik
hoei maar de geur van bomen en bos-
grond te ruiken ol mijn ademhaling
wordt ruimer en mijn lijf alerter: ik voel
me thuis." Lemaire vraagt zich al ofzijn
voorliefde voor bos iets te maken heeft
met zijn stadse afkomst. Voorveel men-
sen is de natuur immers de enige plek
waar ze bij kunnen komen van het joch.
tige leven van de moderne metropool.
Aandacht voorde natuur en gevoel voor
de schoonheid ervan zijn pas in de loop
van de geschiedenis van de mensheid
ontstaan, na de opkomst van de han-
delssteden. Voor de jager is de wilde
natuur heilig, de boer ziet haar als uit-
daging om in kultuur te brengen en voor
de stedeling tenslotte is zijiets mooisen
fascinerends. Dat is de volgorde. De
ontbossing begon al in de pre-historie
met de zogenaamde neolithische revo-
lutie: de overgang van jacht- en verza-
melekonomie naar landbouw en vee-
teelt. In onze streken is deze ontwikke-
ling sterk in de hond gewerkt door de
kerstening. Want de christelijke hou-
ding tegenover de natuur was heel an-
ders dan de oorspronkelijk keltisch-ger
maanse. Eén van de eerste daden van
de christenen ten aanzien van de na.
tuur was het kappen van de heilige ei-
ken van de heidenen. Voor christenen
was de natuur niet iets heiligs, maar
juist het symbool van de menselijke
zondeval. Het was aan de christen om
op aarde het verloren paradijs. de Hof
van Eden, te herscheppen. In het ,.zweet
zijns aanschijns" diende de mens de
doornen en de distels als tekenen van
zijnzonde uil te roeien en van de aarde
één groot (parkachtig) lusthof te maken.

Ecologisch gedrocht
Het christendom komt er bij Lemaire
niet al te best af. Hij spreekt van de
natuurvijandigheid ervan en be-
schouwt het kappen van heilige bossen



als een brute daad tegen de natuur (en
tegen mensen zou ik zeggen). Een in
ecologisch perspektief fatale gebeurte-
nis die tegenwoordig nog steeds plaats-
vindt. bijvoorbeeld in het Amazone-ge-
bied. Dit alles maakt het christendom
niet bepaald geschikt om te dienen als
kader voor het ecologisch denken en
handelen. Evenmin trouwens als een
humanisme dat de mens volledig cen-
traal stelt en op het toppunt van het
evolutieproces plaatst. Ton Lemaire
ziet meer in een ecologisch-utopisch
denken ingebed in de socialistisch-
anarchistische traditie "dat zouworden
geïnspireerd dooreen aardse spirituali-
teit die de mens niet tot centrum van
haar kosmologie maakt, maar het res-
pekt voor andere wenzens vóórzeUres-
pekt plaatst. Om naar de maat van de
aarde te leven zoude bevolkingmoeten
afnemen en het proces van verstedelij-
king omgedraaid moeten worden (_)."
"Eenslad is een ecologisch gedrocht;de
aarde dreigt onder onze metropolen te
verstikken. Ik stel mij een wereld voor.
waarin een radikale decentralisatie
heeft plaatsgevonden en waarin de
kleinschalige nederzettingen, voorzien
van grote tuinen, omgevenzijndooruit.
gebreide wildernissen." Dit is inder.
daad utopisch denken van de kultuurfi.
losaof. maar noodzakelijkom temidden
van de technologische waanzin van on.
zewereld tochde ware menselijke maat
te blijven beseffen.

Jacht als privilege
"Ik voel me aangetrokken tol jagers en
verzamelaars. toch ben ik tegen de
jacht, althans de jacht zoals die bij ons
als sport en tîjdverdrijfwordtbeoefend.
Spanning en plezier beleven aan het
achtervolgen en doden van dieren vind
ik een vorm van genoegen die mensen
onwaardig is en die van laag ethisch
besef getuigt", zo stelt TonLemaire.
Jachl was vóórde overgang naar land-
bouwen veeteelt een levensnoodzaak.
Daarna is zestatussymbool en ontspan-
ning van de heersende klasse gewor-
den. Tegen stroperij, het jagen van de
niet-heersende klasse, bestaan strenge
wetten. Jacht moet het privilege van de
aristokratie, de "betere klasse" blijven,
ook al omdat het hoor levensstijl sym-
boliseert. "Het "edele" van de adel
straalt als het ware af op de dieren
waarop ze jacht maakt (zoals het hertl.
Enomgekeerd omgeeft de adel zichmet
de tekenen van de veronderstelde lier-
heid en macht van bijvoorbeeld leeuw
en adelaar als bij zijn stand passende
soorten."
Er is een typische ideologie van de adel
ontstaan met het beeld van de man-als-
jager. Daarbij zou de jacht de transfor.
motie van mensaap naàr vroege mens
mogelijk hebben gemaakt. Ze stimu.
leerde namelijk tot hel bedenken, ver-
vaardigen en gebruiken van werktui-
gen en tot samenwerking. onderdruk-
king van rivaliteit en tot ontwikkeling
van de taal. Ook kwam er een arbeids.
verdeling tot stand tussen de geslach-
ten: de mannen jaagden en de vrouwen
verzamelden bessen, noten en wortels.
Doorhun grotere mobiliteit, organisatie
en vernuft verwierven mannen zo bin-
nen de groep een dominerende positie.

De mythe van de man als jager wordt
aangevochten bij de opkomst van de
vrouwenbeweging. Er komt aandacht
voor de rol van de vrouw-als.verzame-
laarster naast en vóór de jacht. Ook
vrouwen kennen een oorspronkelijke
organisatievorm, namelijk die van
moeder-kind. Bijde nu levende mensa-
pen fourageren de mannetjes ieder voor
zich en delen het voedsel niet met el-
kaar, terwijl de moeders dat wel met
hun kinderen doen. Gegeven de bij de
mens steeds langer wordende periode
van afhankelijkheid. ligt het voor de
hand dot de oorsprong van het typisch
menselijk samenleven te vinden is in de
moeder-kind relatie. Trouwens ook
vrouwen ontwikkelden een uitgebreid
instrumentarium voor het uitgraven
van knollen en het bereiden van
voedsel.

Handel en uitwisseling
Waarom zegt het spreekwoord dot je
een gegeven paard niet in de bek mag
kijken? Iedereen doet dat immers tOCh:
iedereen probeert er naarstig achter te
komenwat een kadootje gekost heeft en
wat het eigenlijk woord is. Ikzelf kan
me nog heel goed herinneren dat ik als
kind een prachtig ingepakte langspeel-
plaat kado kreeg van een als zuinig be-
kend staande tante. Ikde hemel te rijk,
mijn zelfrespekt en respekt voorde tan-
te stegen enorm. De ploot bleek echter
een kras te hebben en was duidelijk
niet nieuw. Ik was hevig verontwaar-
digd en wilde hem naar de tante terug-
brengen, maar dat kon echt niet van
mijn familie. Een tweedehands plaat en
dan nog met kras was natuurlijk erg,
maar het terugbrengen ervan was veel
erger. Dot zou een grote vernedering
voor lante zijn!

Volgens Lemaire bestaan er in vele
maatschappijen twee circuÎ\s. Dot van
de handel of de ruil van goederen en
diensten tegen geld ofandere goederen
en diensten en dat van het uitwisselen
van geschenken. Heteerst circuit is een
louter ekonomische aktiviteit, in de
tweede gaat het om het uitwisselen van
respekt en erkenning. De eerste maakt
een bepaald welvaartsnivo van onze
samenleving mogelijk, de tweede de
samenleving überhaupt. Hetcircuit van
uitwisseling van geschenken is de ma-
trijs voor iedere samenleving en dus ei-
genlijk veel belangrijker dan het circuit
van ruil en handel. Beidecircuits zijnin
"primitieve" samenlevingen vaak strikt
gescheiden. In het eerste goot het bijv.
om voedsel en in het tweede om schel.
pen of houtsnijwerk. In onze maat.
schappij lopen de circuits door elkaar
heen, treedt de handel sterk op de voor.
grond en wordt alles in geld uitgedrukt.
Het verwijderen van de prijs van een
kadootje is een (meestal vergeefse) p0-
ging om de circuits te scheiden. Mijn
reaktie op de LP-met-de.kras van mijn
tanle was begrijpelijk maar berustte op
een voorde hand liggende vergissing.

Ton Lemaire heeft met het boek een
voor wetenschappelijk werk uitzonder-
lijk goed leesbare en interessante bun-
del essays geschreven. Of het nu over
de genoemde onderwerpen gaat, of
over reizen, over het schrift ofover Indi-
anenverhalen, steeds speelt er kritiek
op de westerse maatschappij mee. De
vraag hoe de ander en het andere te
bereiken wordt afgewisseld met de
hunkering naar een verloren wereld die
we nooit echt gekend hebben.

Albert Nieuwland
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BRIEVEN
Konklusies Shere
Hile onverantwoord
Ondergetekende is (mét de
in het artikel genoemde criti-
ci) van mening dat konklu-
sies in het Hîle-ropport (hu-
manist nr. 4. pag 14) totaal
onverantwoord zijn. De en-
quête had kennelijk betrek.
king op :t 100,000 vrouwen,
van wie er 4.500 antwoord-
den. Vandie vrouwen misten
er 4.400 ••in haar relatie elke
vorm van een goed gesprek".
De overige 100 hadden ken-
nelijk wel een goed gesprek.
Maar hoe ût het nu met die

ruim 95.000 vrouwen, die niet
geantwoord hebben? De
schrijfster zegt dat bij hen de
verhoudingen tussen niet en
wel een goed gesprek ook
wel circa 98% zullen zijn.
Maar voor deze veronderstel.
ling is geen enkele reden. In-
tegendeel, hel ligt voor de
hand dat vrouwen die klach-
ten hebben eerder geneigd
zijn te schrijven dan die wel-
ke tevreden zijn.
Ik kan niet bewijzen dat dit
hier werkelijk het geval was,
maar de stelling van de
schrijfster is zeker niet te be-
wijzen. De schrijfster had be-

ter gedaan niet zo te genera-
liseren.

A. van Kreveld (Baarn)

Shere Uite zeIl over deze veel
geuite kritiek op haar boek:
(-J..Wat doet al dat gezeur
over percentages ertoe? Er
worden voortdurend uit de
losse pols opinie-onderzoe-
ken gedaan die niet metho-
dologisch ontrafeld worden
tot het laatste cijfertje achter
de komma. Bij mij doen ze
dat wel. Waarom?En neem
Freud, met zijn tegen vrou-
wen gerichte opvattingen

over de psychologie. Freud
baseerde zijn vergaande uit-
spraken op een steekproefje
van zegge en schrijve drie
vrouwen uit de betere krin-
gen in Wenen, maar dat was
al genoeg voor hem om te
konkluderen dat YTouwen
masochisten zijn. Ik heb dui.
zenden vrouwen aan het
woord gelaten, uit alle gele-
dingen van de maatschap-
pij, en zou dat niet genoeg
zijn om iets tegen de freudi-
aanse visie in te brengen?
Maar niemand twijfelt aan
hem en iedereen twijfelt aan
mij. "(Elsevier, 14/5)

I1

(ADVERTENTIE)
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Het Instituut voor Epilepsiebestrijding is een ziekenhuis met een landelijke functie voor hulp.
verlening aan mensen met epilepsie.
Het Instituut gaat uit van een algemeen protestants-christelijke grondslag en biedt diagnostiek,
behandeling, verzorging en begeleiding op de locaties "Meer en Bosch" te Heemstede en
"De Cruquiushoeve" te Cruquius (gemeente Haarlemmermeer), met in totaal 680 bedden en
vanuit 8 landelijk verspreide poliklinieken. Bij het Instituut zijn :t 1000 personeelsleden
werkzaam.

Het Instituut zoekt een

humanistisch geestelijk raadsman/vrouw 20%
Tot de taken behoren:
• leveren van een bijdrage aan de geeste-
lijke verzorging ten dienste van patiënten en
hun familie;

• meewerken aan de integratie van de
geestelijke verzorging in het Instituut;

• vormgeven aan bezinningsbijeenkomsten
en gespreksgroepen.

Functie-eisen:
• een (nagenoeg) afgeronde opleiding van het
Humanistisch Opleidings Instituut;

• reeds part.time werkzaam zijn in deze functie
in een gezondheidszorgorganisatie in de
regio.

Het huidige team van pastores bestaat uit 4
geestelijk verzorgers (3 full.time, 1 part-time;
80%).
De te benoemen functionaris zal werkzaam
zijn in de ORE-divisie (Observatie, Resociali-
satie en Extramurale zorg) op de locatie
"Meer en Bosch".
De aanstelling geschiedl in overleg met hel
Humanistisch Verbond.

Informatie over deze functie kunt u verkrijgen
bij de geestelijk verzorgers, via mevrouw
M.E. Renes, secretaresse, tel. (023) 33 90 60,
loestel 2235.

Het salaris bedraagt minimaal f 4.157,- en
maximaal f 6.282,- bruto per maand bij een
volledig dienstverband, conform de CAO voor
het Ziekenhuiswezen.

Uw schriftelijke sollicitatie met vermelding van
vacaturenummer 22.01lJO/DH op zowel brief
als envelop dient vóór 22 juni a.s. binnen te
zijn op de afdeling Personeelszaken van het
Instituut, Achterweg 5, 2103 SW Heemstede.

ll~Instituut.., voor
~ Epilepsiebestrijding

Meer en Bosch - De Cruquiushoeve
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IN EEN ZANDKORREL KAN
EEN UNIVERSUM SCHUILGAAN
Humanisme en de Romantiek. dat
is het thema van het juninummer
van Rekenschap. Verdragen die el.
kaar eigenlijk wel? Immers. de Ro-
mantiek zette zich juist af tegen de
Verlichting. en uit die Verlichting
kwam later mede het moderne hu-
manisme voort. Vraag is daarom
vooral welke betekenis de Roman-
tiek had (en heeft) voor het modern
humanisme.

De Romantiek bestreed het rationalis.
me van de l8e eeuwse Verlichting,
vooral omdat dat rationalisme essen.
tiële aspekten van de menselijke na.
tuur geen kans tot realisatie bood. De
dichter en filosool Coleridge bekriti-
seerde die kortzichtigheid aldus; ,.Ik
heb er gekend, die rationeel waren op-
gevoed, zoals dat wordt genoemd. Zij
blonken uit door mikroskopische
scherpzinnigheid. maar als zij naar de
grote dingen keken, werd alles vaag
voor hen en zagen zij niets en ontken-
den zij - zeer onlogisch - dat er iets te
zien was. Zij noemden dit gebrek aan

Oscar Wilde:
Romantisch
humanist

Rekenschap is een tijdschrift, dat elk
kwartaal opnieuw diskussiestof voor-
legt aan de humanistische beweging
over onderwerpen die centraal staan in
het moderne humanisme. Het blad kan
besteld worden door f 12,50te storten
op giro 582293t,n.v. stichting Socrates
te Utrecht, onder vermelding van "Rek-
enschap, juni 1988".Een abonnement

Humanisme en Romantiek
In de nieuwe Rekenschap

verbeeldingskracht. beoordelingsver-
mogen en het nooit in vervoering raken
filosofie." Rousseau heeft het romanti-
sche antirationalisme nog veel krachti-
ger verwoord: "De staat van het naden-
ken is een tegennatuurlijke staat en de
mens die denkt is een ontaard dier."
Ook de kunst van de Verllchtmg, net
neo-classicisme, werd door de romanti-
ci aangevallen. De politiek filosoof Ed-
mund Burke bekritiseerde de kuise
ernsl en de verhevenheid, waarmee het
neo-classicisme de natuur volgens re-
gels en voorschriften van alle smetten
en oneffenheden trachtte te ontdoen ten
dienste van de geïdealiseerde en ver-
standelijke Schoonheid. De neo-classi-
cistische kunst was voor de romantici
de "Majestät der Kaltheit": koude gips-
beelden en statige historiestukken.
Romantici zetten zich ookaf tegen het in

op Rekenschap kan worden aange-
vraagd door te schrijven naar Humanis-
tisch Verbond, Antwoordnummer 2181,
3500VBUtrecht (een postzegel is niet
nodig). De abonnementsprijs bedraagt
f 40,- (4nummers). Wacht met het beta-
len van een abonnement op onze ak-
septgirokaart.

het begin van de 1geeeuw opkomende
nuttigheidsdenken, tegen de vervuilen-
de en vervreemdende industrialisering
en tegen Napoleons eenmaking van Eu-
ropa. Eerder had de terreur van de Fran-
se revolutie hun afschuw opgewekt.
Voor de Romantici stonden niet de ab-
strakte wetmatigheden van de Verlich-
tingsdenkers noch hun tijdloze waarhe-
den of hun altijd en overal geldende
morele kategorieën centraal, maar de
overweldigende verscheidenheid van
mensen en dingen. Het ging om de indi-
viduele mens in zijn specifieke situatie
met zijn specifieke voorgeschiedenis.
En dat gold ook voor de zelfstandige ol
onderdrukte of verdeelde volken. "Voor
de romanticus was elk objekt een we-
reld op zichzelf en kon in een zandkorrel
een universum schuilgaan," schreef
Rob de Ruig in Spiegel Historiael van
maart 1988.

Erfgenamen van de romantiek
Humanisten zullen zich herkennen in
sommige van de romantische opvattin-
gen, al zijn dat misschien niet de opvat-
tingen over religie of over het politiek
bestel. Humanisten zijn geen romanti-
ci, maar ze zijn toch meer dan erfgena-
men van alleen de Verlichting.
In het juninummer van Rekenschap
worden Romantici en erfgenamen van
de Romantiek belicht, van hun politieke
reaktie op de Franse Revolutie in die
tijd zelf (Paul Cliteur) en de Duitse ro-
mantische filosofie in het begin van de
negentiende eeuw (Jan Prins), tot het
dilemma van de Romantische kunste-
naar bij Oscar Wilde (André Hielkema)
en de houding van Kurt Tucholski en
ErichMühsam tegenover de burgerlijke
Philisler in het begin van onze eeuw
(Robde Ruig); ook komen de opvattin-
gen over kultuur van de vroege romanti-
ci komen aan de orde en de filosofische
problemen, die hen bezighielden. Maar
ook aandacht voor de Romantische op-
vattingen van de anarchist Erich Müh-
sam. die stierl in een van Hitlers kon-
centrotiekampen. Oscar Wilde wordt
niet behandeld als de wufte homosek-
suele dandy, moor als een Romanti-
sche humanist.

Dit is nog niel alles. De nieuwevormge-
ving van Rekenschap sinds het maart-
nummer van dit vijfendertigste jaar van
verschijnen biedt behalve aan artike-
len over het thema dat centraal slooi,
ook ruimte voor artikelen over andere
onderwerpen. RobTielman schrijft over
humanisme en onderwijs en Roelie van
der Hoeven-Koning in haar artikel De
romantische verleiding over de Europe-
seromantraditie. Verder in Rekenschap
een bespreking van het boek De IJdel-
heid van beslissingen van Jan Glostra
van Loon en de rubriek Losse Notities,
ditmaal van Wimvan Dooren. (AH)
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RADIO. TELEVISIE

23 juni: 20.30-21.10 uur
Baasboven baas
In elke relatie (of het nou een
werk-, vriendschaps-, ouder!
kind- of liefdesrelatie is) zijn
er machtsverschillen. We
staan daar nauwelijks bij
stil. Behalve als het machts-
verschil gekombineerd
wordt met seks.
Wat is er al dan niet mis
aan? En; mag je seksualiteit
gebruiken om iets te berei-
ken? Zijn er grenzen? O.a.
hierover praten: Galnit Ag-
hassy. psycholoog, Theo
Heuft. eigenaar van men's
club Yab Yum, Lex van
Naerssen, psycholoog-sek-
suoloog en Pieter van der
Ven,ludagoog.

21 juli: 20.30-21.10 uur

kaartspel. Ieder legt voort-
durend dezelJde kaart; seks.
En liefde is een tijdelijke ver-

zoening tussen beiden. Is er
in de wereld van cartoonist
Anone dan nog ruimte voor
erotiek? Zijn mensen hunke-
ren er naar. maar ervaren
dat ze voortdurend falen. Sa-
menstelling; Martin Simek.

Cartoonist Martin Simek

Seksals topsport
Over de mythen rondom sek-
sualiteit en de invloed ervan
praten Ariane Amsberg, sek-
suoloog en publicist, Wille-
ke Bezemer, psycholoog-sek-
suoloog en Jelto Drenth, arts-
seksuoloog .

9 juni: 22.05-22.20 uur

16 juni: 22.05-22.20 uur

Ikwachtwel beneden

/i
/

'.;< /(' Ik heb altijd gedacht!! ' ~' De eeUWige dialoog tussen

:1 ":)/sex als t;a~:;~~uw i, al, een
Over lekker eten of een goede film informeren we
elkaar moeiteloos en veel. Maar wie heelt ooit een
kollega 's ochtends bij de koffie horen vertellen hoe
lekker en b6e zij of hij de vorige nacht heeft gevreeën?
Soms wordt er nog wel iets over losgelaten aan een
vriend ol vriendin, vaak als het een net beginnende
relatie betreft. Of. maar dan in minder gunstige zin. als
de relatie afgelopen is: "vrijen was de laatste tijd ook
al niks".
Als seks ter sprake komt is bet doorgaans in een lache-
rige sfeer. bij moppen of grof. Er gewoon over praten
gaat een stuk moeilijker. al helemaal als er problemen
mee zijn. Want pra1en over seks heet remmend te wer-
ken op de spontaniteit. En seks moet toch vooral spon-
taan gaan. anders is het maar een geforceerde boel.
Of dat nou ecbt wel zo is. komt aan bod in het pro-
gramma "Seks als topsport".
Een aantal ongeschreven spelregels rondom seksuali.
teit wordt onder de loep genomen. U kent ze wel: Een
beetje kerel moet scoren: een erektie betekent dat er
ook geneukt moet worden: bet hoogste genot is gelijk-
tijdig klaarkomen. al het andere is een mislukking en
dus minder plezierig. En seks behoort relatiegericht te
zijn. Op zijn minst gebeurt het uit genegenheid. liefst
uit liefde.
Geven al deze regels en ••musts" onze werkelijke
behoelte weer of zijn het slechts mythen waar iedereen
bewust of onbewust last van heelt? (EvD) 1

27 juni
Macht en Erotiek. deel2
In alle relaties spelen naast De invloed van gebeurtenis-
liefde, teleurstelling en sen strekt zich vaak over ja-
hoop, ook macht en machts- ren uit. Wat kinderogen zien
uitoefening een grote rol. werkt door. Volwassen ge-
Dot gebeurt vaak op een ver- worden is het soms moeilijk
borgen en ingesleten ma- beelden uit je jeugd uit te
nier, zodat het in dedagelijk. wissen. Beelden van een
se praktijk niet herkend bruut optreden, een hand op
wordt. Hoe kun je van derge- de schouder en de gevoelens
lijke processen bewust wor- ~~,daarbij. Het kan allemaal
den en wat is er aan te doen? )lIet late.re gedrag en de late .
Een verkenning door Anneke .Ie relahes bepalen.
Groen. "Ik wacht wel beneden" is'

een programma waarin de
Duitse filmmaakster Hermi-
ne Huntgeburth drie vrou-
wen en een meisje samen
een verhaal laat vertellen.

Een impressie van een les
humanistische vorming op
de Sinnemo School in Leeu-
warden.
Hel Humonistisch Vormings
Onderwijs (HVO) tracht kin-
deren te leren omgaan met
onderen en met hun omge-
ving en ook met zaken als
..eigen veIantwoordelijk-
heid", Daarbij komen vragen
over goed en kwaad. mooi en
lelijk, waar en onwaar aan
de orde. Vandaag praten de
kinderen op de Sinnema
School over "Verliefd zijn",
Ze maken er o.o. gedichten
en toneelstukjes over. So-'
menstelling: Mieke Julien.

Verdriet
Iedereen krijgt in zijn leven
met verdriet te maken, en
soms in een mate die zich
nauwelijks laot beschrijven.
Over klein en grool verdriet
(bv. bij het verlies van een
kind ol bij een echtschei-
ding) verleit de psychologe
Marriel van Hattum. Wat is
verdriet precies, hoe ga je er
mee om, hoe kom je er over
heen en op welke manier kun
je er zelf invloed op hebben.
Samenstelling; Anneke
Groen.

20 juni
Het panel over Oost-West
Rechtstreeks panel-gesprek
met Wouter van Dieren (pu-
blicist en milieudeskundi-
ge), Karel Roskam (publicist
en politiek kommentator) en
Ankie Peijpers (schrijfster).
Deze keer over de verande-
rende oost-west verhoudin-
gen en de daar onder liggen-
de vijandbeelden. Redaktie:
Rina Spigt, Ruud Jans en An-
neke Groen.

6 juni
Verliefd zijn. kun je dat
leren?
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HET HV GEBEUREN
HVzoekt nieuwe
bestuursleden
Het komende kongres is wel.
iawaar nog een jaar weg
(27/28 mei 1989 in Gronin-
gen). maar de voorbereidin-
gen zijn al enigszins op gang
gekomen. Op elk kongres
treedt het zittende hoofdbe-
stuur ai. Meestal stelt het
zich direkt weer her-
kiesbaar. maar altijd zijn er
ook enkele hoofdleden die
echt afscheid nemen.
Naar verwachting doen zich
in 1989 vijf vakatures voor.
Graag zou de algemeen se-
kretaris latine Boegem. nu al
attent gemaakt worden op
mogelijke kandidaten.
Naasl deskundigheid en be-
trokkenheid zijn bestuurlijke
ervaring en de beschikking
over voldoende tijd noodza-
kelijke voorwaarden voor dit
bestuurswerk. Het is ove-
rigens in alle gevallen vrij-
willigerswerk (alleen werke-
lijk gemaakte onkosten wor-
den vergoed).

Het huidige hoofdbestuur
bestaat uit tien vrouwen en
tien mannen die in onderling
overleg de verschillende ta-
ken naar beleidsgebied heb-
ben verdeeld (vereni-
gingswerk. geestelijke ver-
zorging. geestelijke vor-
ming. publiciteit. levensbe-
schouwelijk onderwijs & on-
derzoek)_ Belangstellenden
voor het hooldbestuurslid-

maatschap kunnen kontakt
opnemen met forine Boe-
gem. bereikbaar via postbus
114. 3500 AC Utrecht. Ook
suggesties worden hoog op
prijs gesteld. (BB).

Filmmaker zoekt
kontakt
Hoe nemen niet.kerkelijke
Nederlanders afscheid van
hun doden? In december wil
de televisiedienst een uit-
zending van 50 minuten aan
dit thema wijden. Het plan is
om op film vast te leggen hoe
ergens in Nederland nabe-
staanden afscheid nemen
van een dierbaar iemand -
van een moment vlak vóór of
vlak na het overlijden tot na
de begrafenis of krematie.
Om dit plan mogelijk te ma-
ken zoekt de filmmaker kon-
takt met mensen. families
waar een overlijden aan-
staande is en die bereid zijn
van gedachten te wisselen
over een eventuele verfil-
ming van het proces van af.
scheid nemen.
We realiseren ons terdege
dat dit geen gemakkelijk
vraag is. Het enige dat we
aan kunnen bieden is een
zuivere intentie en de verze-
kering. dat voor ons filmen in
een dergelijke situatie al-
leen maar mogelijk is op een
rustige. betrokken wijze. in
overleg met en met respekt
voor alle betrokkenen.

(advertentie)

Men kan kontakt opnemen
met: Ton Koale - tel 04188-
2203. Waalbandijk 5 5311AG
Gameren. of Ani Voorsmit -
tel 033-152418. Dreyersholje
193811 WV Amersfoort.

Sprekers gezocht bil
uilvaan
Het Humanistisch Verbond
zoekt mensen die iets willen
zeggen bij een begrafenis ol
krematie. Wanneer zo ie
mand ontbreekt in de fami-
lie- of vriendenkring en er
verder niemand is die het
kan of wil doen. is er geen
spreker. En dan kan zo'n
laatste afscheid een kille be-
doening worden.
Steeds meer mensen doen
een beroep op de vrijwilli-
gersgroepen voor het spre-
ken van zo'n laatste woord.
Daarom hebben verschillen-
de werkgroepen dringend
behoefte aan uitbreiding.
Wie kunnen dit werk gaan
doen? Eigenlijk iedereen.
maar men moet wel goed
kunnen luisteren en kunnen
meevoelen met het verdriet
van anderen. Daarnaast
moet men een beetje in het
openbaar kunnen praten. De
vrijwilligers krijgen vooraf
een gedegen opleiding in het
omgaan met nabestaanden
en het spreken van een 01-
scheidswoord tijdens de uit-
vaartplechtigheid. Deze kur-
sus bestaat uit twee week-

enden en wordt gehouden:
voor Noord-Nederland op 16.
17. 18 september en op 30
september. 1. 2. oktober:
voor Zuid-Nederland op 11.
12. 13en 25. 26. 27 november.
Meer inlichtingen: 030-
318145.

Reakties Op
Socrateslezlng zijn
welkom
December vorig jaar hield de
HV.voorzitter Jan Glastra
van Loon zijn Socrateslezing
over humanisme en levens-
stijl (.•De mens is van nature
een kultuurwezen"). Er is
veel belangstelling voor de
integrale tekst van deze le-
zing. Deze is nog steeds ver-
krijgbaar op het HV (tel. 030.
318145). Ook reageren veel
mensen op de inhoud en
strekking van wat de UV-
voorzitter in deze lezing stel-
de. Uw reaktie op de lezing is
nog steeds van harte wel-
kom. Als deze is bestemd
voor de brievenrubriek van
de Humanist moet u uw reak-
tie heel kort houden. Maar u
kunt ook rechtstreeks naar
Jan Glastra van Loon schrij-
ven (sturen naar Postbus 114.
3500AC Utrecht). Jan Glastra
van Loon zal alle reakties in
het najaar beantwoorden.
Wel graag uw mening base-
ren op de tekst van de lezing
en dus niet op berichten en
veronderstellingen daar-
over,

Bij de International Humanist and
Ethical Union - de organisatîe die
humanistische verenigingen over de
gehele wereld verenigt - wordt op
korte termijn gezocht naar een

BUREAUMEDEWERKERI
STERvoor 20 uur per week
De taken zijn o.a.:
• organisatorische en administra.
tieve werkzaamheden

• het voeren van correspondentie
• ondersteuning van onbewzoldig-
de bestuursleden

Om dit gevarieerde en zelfstandige
werk te kunnen verrichten. zoeken
wij kandidaten die beschikken over:
• een opleidingsniveau vergelijk-
baar met minimaal MBO

• organisatorische en coördineren-
de capaciteiten

• aktieve beheersing van de engel-
se taal en een passieve kennis
van duits en Irons

• ervaring met tekstverwerking
• zich verwant voelen met het hu-
manisme

• bij voorkeur ouder dan 35 jaar.

Salaris. afhankelijk van leeftijd, op-
leiding en ervaring tot maximaal
f 3.222.33 bruto per maand (bij full-
time aanstelling). Een verdere door-
groei is mogelijk. De pensioenrege-
ling PGGM is van toepassing.

Schriftelijke sollicitaties kunt u tot 30
juni 1988 richten aan mw. A. S. G.
van der Rijst. personeelsiunktiona-
ris, Oudkerkhof 11. 3512 GH Utrecht.

Vriendschap in
Friesland
Op I en 2oktoberorganiseert
het gewest Friesland een
weekend in het natuur-
vriendenhuis in Havelte.
Thema is vriendschap. De
kosten zijn f 27.50 voor een
volwassene en f 15.- voor
een kind. Opgeven bij B. van
Hes. tel.nr. 05138-12744.
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••• (ADVERTENTIE) ...,

Humanistisch
geestelijke verzorging
gedetineerden

Omdat één van de geestelijk raadslieden binnenkort van de VUT-regeling gebruik zal maken, enkele
inrichtingen worden uitgebreid en een nieuwe inrichting wordt geopend vraagt het Humanistisch Verbond

voor de Dienst Geestelijk Raadswerk bij de inrichtingen van Justitie:

HUMANISTISCH GEESTELIJK RAADSLIEDEN (vlm)
voor diverse standplaatsen, in deeltijd. variërend van 8 tol 19uur per week.

Het werk:
Telefonische inlichtingen over deze functie worden
verstrekt door mevrouw mr ThC. Engel, centraal
geestelijk raadsvrouw. te bereiken onder nummer
030-510772

Standplaatsen:
- Amsterdam: huis van bewaring voor mannen
"Het Veer" in het complex "Over Amstel", 8 uur

- Utrecht: huis van bewaring voor vrouwen
"Het Spoor", lOuur

- Amersfoort: huis van bewaring voor mannen
"Op den Berg", 12uur

•Arnhem: huis van bewaring voor mannen, 19uur.

Bijzonderheden:
De vacatures in de drie eerstgenoemde standplaatsen
kunnen op korte termijn worden vervuld

De vacature in Arnhem wordt opengesteld per
1 oktober as, Bovendien zal, iv.m. de nieuwbouw in
Arnhem, het aantal formatie-uren daar in 1989
worden uitgebreid

Wij vragen:
- academisch niveau
- een (bijna) voltooide studie aan het Humanistisch
Opleidings Instituut
- ervaring in een geestelijk begeleidende functie
- bereidheid mee te werken aan een medisch en
antecedente nonderzoek

Wij bieden:
- een salaris van min. f 3209,- en max, f 6908,- bruto
per maand, afhankelijk van opleiding en ervaring,
gebaseerd op een volledige werkweek
- 8% vakantietoeslag,

Schriftelijke solliC:l1aties vóór I Juli 1988, graag voorzien van motivering en curriculum vitae en onder vermelding
van vacaturenummer 8-0033/3362 en de gewenste standplaats, richten aan: mevrouw mr, ThC Engel. centraal

geestelijk raadsvrouw bij de inrichtingen vanlustitie, l,M, Kemperstraat 1,3581 KG Utrecht
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