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Annie Romein-Verschoor

DOOR HET SLEUTELGAT

Een schrijver, die een exemplaar van een van zijn romans
aan een familielid had gegeven, trof het boek een paar
maanden later in 's mans zitkamer op tafel aan met er voor
in geplakt een keurig getypt lijstje als een program van
een toneelopvoering: links de figuren uit het boek, rechts
de namen van familieleden en vrienden, die neef er in
meende te herkennen, met een =-teken verbonden. Hij
scheurde het lijstje uit en versnipperde het en achter op
het titelblad van zijn volgende romans liet hij de bekende
standaardzin drukken: 'Iedere gelijkenis ... is toevaIIig',
etc. Een uitspraak, waar men de onwaarheid af kan schep-
pen, maar die niettemin gerechtvaardigd is. Want indien
neef het al onbescheiden mocht vinden een roman met
portretten te stofferen, de schrijver vond dit afstempelen van
zijn personen niet minder onbescheiden.
Ik geloof, dat dit verhaaltje in een notedop iets van de

essentie inhoudt van een heel complex van problemen, dat
zich de laatste tijd op aIIerlei terreinen aan ons opdringt en
dat de redactie van de N.S. aan een aantal medewerkers
gevraagd heeft vanuit hun werkkring en persoonlijk stand-
punt door te lichten en dat zij gemeend heeft te kunnen
samenvatten onder het wachtwoord: indiscretie. Zij had
ook een nieuw standaardwoord kunnen gebruiken: privacy.
Het gaat om al die gevaIIen,waarin men meent de waarheid-
en-niets-dan-de-waarheid (of wat men daarvoor houdt!) be-
kend te moeten maken, mogelijk tot nadeel en ergernis van
de betrokkenen of, wat het laatste betreft, ook van niet
betrokkenen, èn de vraag in hoeverre men damtoe gerechtigd
is, ja, verplicht kan zijn. Het gaat ook om die gevaIIen,
waarin de overheid of een particuliere insteIIing via in-
formatie-apparatuur, afluistersystemen of psychische druk
een 'waarheid' tracht te achterhalen, waarvan juist de
methode, waarlangs ze verworven is, de gluurder van ieder
bewijs van de zuiverheid van zijn gegevens ontslaat en de
begluurd er van ieder recht op beroep berooft. Het gaat
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natuurlijk niet om zulke welmg actuele vormen van 'de
waarheid zeggen' als roddel en ruzie en het misbruik van
vertrouwen, dat daaraan te pas kan komen.
Maar er doen zich in het maatschappelijke en culturele

leven van onze eeuw een reeks factoren voor, die de (in)dis-
cretie in het bekend maken van de waarheid en het binnen-
dringen in de binnenkamer der privacy tot een punt van
overweging en discussie maken.
De belangrijkste daarvan zijn:
1. De politieke en bedrijfsspionnage en de maatschap-

pelijke bemoeizucht - als we het zo mogen noemen - die
zich vroeger vrijwel uitsluitend over de 'armen' uitstrekte,
richten zich nu via ingenieuze afluistersystemen, beroeps-
tests, personeelsselectie, sociale enquêtes, antecedenten-
onderzoek van B.V.D. of andere misschien iets minder
lugubere instellingen op potentieel iedereen. Omstreeks 1900
beschouwde een Berlijnse vereniging van huisvrouwen het
nog als een redelijke eis, dat hun - onderbetaalde - dienst-
boden onder voortdurend politietoezicht stonden met een
soort pas, waarin naar gegevens van de werkgeefsters hun
tekorten stonden aangetekend. Nu kennen we verwante
vormen van bemoeizucht alleen tegenover buitenlandse
werkkrachten, maar de nederlandse werknemer gaat zich
terecht onbehagelijk voelen ondér de vaderlijke belangstel-
ling van bedrijfspsychologen en dergelijke lieden.
2. Sinds het einde van de vorige eeuw zien we in ons

openbare leven en al zijn uitingsvormen een streven naar
groter openhartigheid en openheid: in de literatuur, de
pers, de mode, recreatie, omgangsvormen, levenswijze, per-
soonlijke verhoudingen, woninginrichting, etc. Wie langs
de buitenrand van onverschillig welke vaderlandse stad een
wandelingetje maakt tussen die gelijke en gelijkvormige,
smakelijke 'vrije' huizen, waar je van voor naar achter dwars
doorheen kijkt, vraagt zich wel eens af, wat de bewoners
van deze huizen doen, wanneer ze zich willen krabben
of ruzie krijgen.
3. De nieuws- en sensatiezucht van de krant, de ge-

illustreerde pers, de film, de t.v. hebben in enkele decenniën
een slag 'harde jongens' geschapen, voor wie het begrip
indiscretie gelijk staat met vakbekwaamheid. Men fotogra-
feert niet alleen mensen in grote gemoedsbeweging of
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uiterst pijnlijke situaties om het resultaat aan de meest
biedende te verkopen, er zijn ook persfotografen, zoals die,
die bij de dodelijke aanrijding van de romanschrijfster Mar-
garet Mitchel de ambulance tegenhielden om eerst a good
shot te kunnen maken, of als die cameraploeg, die de
arrestatie van de Japanse oorlogsmisdadiger Tojo zou bij-
wonen en toen de man naar zijn zwa:ird greep om harikiri
te plegen, luidkeels schreeuwde: wacht even, omdat ze hun
apparatuur nog niet in de aanslag hadden.
4. Deze harde jongens hebben in een geraffineerde

interviewtechniek, in onverhoedse t.v.-confrontaties, maar
vooral in de 'candid camera' - die vaak allesbehalve candid
isl - de middelen gevonden om ongeremd en ongekend
ver in het persoonlijke leven en de onwillekeurige reacties
van hun objecten door te dringen. En ook hier dreigt het
technisch hulpmiddel als bij de bewapening en bij zo
menige technische verovering met onze ethiek op de loop
te gaan.
Bij deze vier punten treden nog merkwaardige complica-

ties in de vorm van tegenstromingen op.
Het toenemend gebruik van het woord privacy wijst op

een toenemende behoefte aan en bedreigd voelen van de
individuele of groeps (gezins)-beslotenheid. Privacy is een
luxe artikel en wordt als zoveel luxe pas gemist en gewaar-
deerd door wie het, al is het maar op een afstand, gekend
hebben. In de iglo van de eskimofamilie of in de russische
izba maakte niemand er zich druk over. Wij vinden nu het
samenhokken van een of meer families in één ruimte even
onmenselijk als het onderbrengen van bejaarden op grote
zalen naar sexe gescheiden. Het oude kakhuis zoals nog bij
vader Cats (in het maleis nog kakoes!) met of zonder deur,
werd 'privaat', dan liefst afgekort w.c., en daar ging nog
een periode aan vooraf, waarin men 'toute la nature à sa
disposition' had en er ongegeneerd gebruik van maakte: zie
Brueghel e.t.q. Aan het hof van Louis XIV gingen dames en
heren voor de gezelligheid groeps- of paarsgewijs naar wat
de nette 19de eeuw 'een zekere plaats' noemde en konden
de mannen ook wel ongestraft een plasje in een ganghoek
op Versailles doen. 'Men zou', heeft wel eens iemand gezegd,
'een kultuurgeschiedenis kunnen ophangen aan het w.c.-
haakje'.
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Een andere tegenstroom: vele, vooral jonge mensen zien
de ontwikkeling van onze samenleving in de 1ge en 20e
eeuw als een overgang van geslotenheid en temghoudend-
heid en daamit voortkomende achterbaksheid, preutsheid en
huichelarij naar openheid, waarachtigheid en desnoods
schaamteloosheid en onbehouwenheid. Maar er is een groot
terrein, waar wij-van-nu niet minder temghoudend en dus
op zijn tijd huichelachtig zijn dan de 19de eeuwer op ander
terrein. En dat hoeft ons eigenlijk niet te verbazen, want
elke samenleving stelt eisen aan zijn leden en omdat niemand
daar volledig aan kan voldoen en vrijwel iedereen iets ge-
legen is aan het oordeel - en de waardering, de genegenheid,
de liefde - van zijn medemensen, conformeren we ons aan
de gangbare opvattingen, m.a.w. iedere tijd kent zijn eigen
huichelarij. Omdat wij ons conformeren aan een wereld,
die in het teken van de waarheid wil leven, brengen we
zoveel waarheid aan de markt, dat ze devalueert, want
alleen het moeizaam VClworven goed en de tegen de ver-
dmkking in uitgesproken waarheid is prijshoudend. En daar-
om krijgt onze overwaardering van de waarheid iets huichel-
achtigs, want het is om zo te zeggen geen kunst meer je
zieltje binnenste buiten te keren, wanneer iedereen die
striptease van je verwacht.
Onze grootste temghoudendheid echter ligt in het politiek-

sociale vlak. Zeker, de werkgever van nu staat persoonlijk
menselijker tegenover zijn werknemer. Dat ligt voor de hand
en hij zal wel moeten, nu die zich in de hogerontwikkelde
gebieden althans ook een menswaardig bestaan veroverd
heeft. Maar denken we even aan de hardnekkigheid, waar-
mee om een bescheiden en redelijke loonsverhoging moet
worden gestreden in een tijd van grote welvaart, denken we
aan zulke grappen als de vermogensaanwasverdeling en
vooral aan de arbeidsverhoudingen in koloniale en semi-
koloniale landen, dan is het duidelijk dat de man die in
1832 schreef: 'Om u te beveiligen, meervermogenden, moet
men onze en uw armenscholen, dat is kweekscholen tot plicht
en orde, voorstaan' op minder gespannen voet met de waar-
heid stond dan de werkgever van 1960, die zich in morele
herbewapeningsjargon uitdmkt. M. H. is geen uitwas, maar
de brandspiegel van onze sociale huichelarij, om zo te zeggen
een zich openhartig voordoende vorm ervan.
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Voor de politieke en levensbeschouwelijke sector geldt -
al weer niet toevallig - hetzelfde. Na de emancipatie van
katholieken, die daarvóór - allicht! - vaak liever niet voor de
dag kwamen met een overtuiging, die hun maatschappelijk
schade deed, en van de kleine luiden hebben we een
periode van grote openhartigheid op dit terrein gekend.
Men noemde zich trots katholiek, anti-revolutionair en
socialist, grote borden kondigden de met de stuivers en
dubbeltjes der gelovigen bijeengespaarde 'scholen met de
Bijbel' en 'R.K. scholen' aan en de acties ervoor werden via
de collectebus gevoerd. Niet dat men nu tot een verzwijgen
van zijn politieke oveltuiging teruggekeerd is - trouwens
alleen communisten en pacifisten zouden daar nog voordeel
bij hebben en die zijn meestal te uitdagend van aard -
maar we hebben nu Montessori-, Dalton-, vernieuwings-, etc.
-scholen op christelijke of katholieke grondslag, en er worden
S.U.S. en andere loten verkocht, waarvan alleen nauwkeurige
bestudering leert, dat het eigenlijk niet om het winnen van
bungalows en auto's gaat, maar om het een of ander con-
fessioneel doel. En onze politieke partijen wedijveren met
steeds meer op elkaar gelijkende programma's onder het
motto: wat de concurrentie biedt, vindt u bij ons beter.
Tekenend voor een tijd, die niets ongezegd laat is ook ....

de zachtzinnigheid van onze politieke critiek en caricatuur
en het tumult tegen alles wat daar maar even van afwijkt:
'Zo is het ... .' en de oudere programma's van 'Nim Kan.
Hoe openhartig critiseerden 19de eeuwse staatslieden hun
collega's (Disraeli!) en wat een beroering wekt nu een kamer-
lid, die toch alleen maar zijn door de staat gehonoreerde taak
vervult door op de onbekwaamheid van een paar ministers
te wijzen! Wie herinnert zich nog de caricaturen van Wil-
helm II en zijn zoon of erger nog die uit de tijd van de
Boerenoorlog, waarbij koningin Victoria als een dikke dame
van een scabreuse briefkaart letterlijk op de pot gezet werd!
Nu zwelgen we in de (schijnbaar) uiterst kwaadaardige,
maar in wezen ongevaarlijke prenten van het eh. Addams-
en Netv Yorker-type, in de kostelijke, maar nooit kwetsende
sociale spot van Tom Poes en wie zo graag een bevriend
staatshoofd beledigt, vindt alleen nog enige speelruimte
achter het Ijzeren Gordijn.
De tegenbeweging van het de waarheid zeggen brengt

517



mee, dat ook het eigen staatshoofd plus omgeving en in het
algemeen ook andere politieke openbare personen gespaard
worden. Een publicatie als Koning Gorilla is in onze tijd
ondenkbaar, helemaal afgezien van het feit dat ons tegen-
woordig staatshoofd geen enkele aanleiding geeft tot zo'n
felle critiek. Hoeveel rumoer hebben de toch werkelijk uiterst
gematigd critische commentatoren op de Irene-zaak gewekt,
hoe gemakkelijk bedwong de goed georganiseerde - ere
wie ere toekomt - operatie charme het verzet tegen het
naast de troon plaatsen van een duitser, wiens antecedenten
in Italië in 24 uur konden worden gezuiverd, maar over
wiens na-oorlogse antecedenten in Duitsland het publiek
alleen werd ingelicht door zijn oom, zijn kapper en de leden
van zijn tennisclub. Het is veiliger, dat wij in de dames-
bladen lezen, hoe de vrouwen van onze ministers zich
kleden of wat voor pap hun kinderen aan het ontbijt nuttigen
dan dat een of andere Spiegel hun eventuele slinkse streekjes
zou onthullen. Want zoals de naziperiode ons veel bewuster
gemaakt heeft van de rassendiscriminatie heeft ze ons ook
doordrongen van het 'feind hört mit!'
Wel nergens heeft de indiscretie zoveel aandacht gekregen

als waar ze in de literatuur optreedt of wel waar minder
vrijmoedige naturen haar menen te onderkennen.
In hoeverre heeft een auteur het recht de waarheid en

niets dan de waarheid te vertellen, ook wanneer die voor
anderen onaangenaam of grievend is? Het gaat helemaal om
de manier waarop 'de waarheid' gezegd wordt, want dat kan
eerlijk en leugenachtig, menselijk-begrijpend en uitpakkerig-
indiscreet en rancuneus-roddelig gebeuren. 'Ik heb niets
verzonnen', zei Elsschot van zijn werk. Niemand schept uit
niets; iedere schrijver, ook de meest fantastische kan Elsschot
dat nazeggen, want al onze fantasieën zijn variaties op onze
waarnemingen. Daarom kan de vrijheid van een auteur om
elementen uit zijn persoonlijke ervaring te verwerken - of
in uitgegeven dagboeken, memoires, etc. - alleen worden
ingeperkt door een ongeschreven kaoetsjoekparagraaf over
fatsoen en goede smaak. En vooral bij het uitgeven van
papieren van anderen moeten we uiterst discreet zijn met
onze discretie. 'Tact tegenover nog levenden' wordt zo licht
een in bescherming nemen van een schrijver tegen zijn
- vermeende - uitschieters en daarmee tot een vervalsing
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van zijn beeld. Een beeld, dat als het origineel de moeite
waard is, alleen aan menselijkheid kan inboeten door het
wegdoezelen van 'tekOlten', waar geen buitenstaander zich
zorgen over zal maken. We moeten bovendien niet vergeten,
dat lang niet alle nagelaten papieren aan een onversneden
herdruk toekomen of ooit aan een publicatie, wanneer ze
door dit soort tact of redderigheid van familie een halve eeuw
blijven liggen verschalen.

Het gaat bij schrijver en verzorger van nagelaten papieren
om een grote mate van wikkend en wegend verantwoordelijk-
heidsgevoel en de standaardzin: 'Iedere gelijkenis .. .' kan
dan ook evenzeer een bewijs van een kwaad geweten zijn
als een waarborg tegen onredelijke critiek of zelfs processen
wegens laster.

Ten slotte hebben we gemeend iets te moeten zeggen
over die vorm van persoonlijke indiscretie die we pornografie
noemen. Het begin van de pornografie ligt voor ieder van ons
bij het ogenblik, waarop we nieuwsgierig en geboeid door-
drongen in het geheimzinnige en vaak verboden gebied van
de vieze woordjes en ze met aangeboren talent leerden nazeg-
gen, lezen en schrijven: het werden 'schuttingwoorden'. Velen
menen, dat men aan die, ongewenste, neiging een eind zou
kunnen maken door een openhartige sexuele voorlichting.
Komt het door dat ik in de 1ge eeuw geboren ben, dat
ik daar niet aan geloof, ook al zie ik een belangrijke winst in
die voorlichting. De 'schuttingwoorden' zullen m.i. alleen
verdwijnen, wanneer men de hele sexualiteit in de beton-
glas-en-chroomsfeer van de operatiekamer zou lomnen
brengen en dat lijkt me beslist niet gewenst. En wanneer
wij die woorden ontdoen van hun grinnikende emotionali-
teit door ze nuchterweg in onze voorlichting op te nemen,
dan verwacht ik van de kinderen van morgen, dat ze nieuwe
schuttingwoorden zullen bedenken, want tenslotte hebben
kinderen behoefte aan een jargon, dat hun ouders niet
kennen of althans verondersteld worden niet te kennen.
M.a.w. er is behoefte aan 'pornografie' al leren de meeste
volwassenen die behoefte intomen of camoufleren. Maar
de schuine mop floreert bij dijkwerkers en professoren. Bij
vrouwen minder? Of doen ze maar zo? Er is vraag naar
pornografie en in onze maatschappij schept de vraag het
aanbod en stimuleert het aanbod en het winstbejag daar-
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achter de vraag. Dat laatste lijkt me zonder meer af te
keuren als iedere speculatie uit winstbejag op de menselijke
emotionaliteit.
Ook voor wie er niet van houdt in een beschouwing over

een bepaald begrip van een definitie uit te gaan, is het
tegenover de pornografie in onze tijd welhaast noodzakelijk
te beginnen met de vraag: wat is het eigenlijk en in hoe-
verre is er een duidelijke scheidslijn met openhartige litera-
tuur? Want het verschil van mening daaromtrent is wel
nooit zo groot geweest. Er is een tijd geweest, waarin de
pornografie even weinig van de literatuur gescheiden was
als de didactiek en men scabreuse beeldjes in kerken onder-
bracht. Omdat die middeleeuwers zo schuldloos, naïef
waren? Och kom! Met het voortschrijden van de beschaving
meende men te weten wat onder en wat boven de toonbank
hoorde. Zeker, er waren altijd wel fatsoensrakkers, die pro-
testeerden tegen 'zedeloze geschriften', die bij anderen en
op de duur algemeen erkenning vonden als meestelwerken
der literatuur. Maar we kunnen er niet onderuit te erkennen
dat de fatsoensrakkers in onze tijd meer weerwerk vinden,
al vinden ze ook minder aanhang. En dat wel niet, omdat
wat nog altijd als pornografie onder de toonbank verkocht
wordt, er literair zo op vooruitgegaan zou zijn, dat blijft
'schund', omdat daar alleen maar vraag naar 'schund' is.
Maar wel doordat een belangrijk deel van de literatuur,
belangrijk van omvang en soms van inhoud in thematiek en
woordgebruik naar de pornografie is opgeschoven. Dat past
geheel in onze opvattingen omh'ent waarheid en openheid.
Geen wonder, dat die verschuiving zelf een thema werd
van ergernis, meningsverschil en discussie.
Het amerikaans-duitse echtpaar Kronhausen heeft ge-

meend in een uitvoerige publicatie het in die verwarring te
moeten opnemen voor de ware literatuur en een scheidslijn
te kunnen aanbrengen tussen echte pornografie en 'erotisch
realisme'. Maar is dat werkelijk een hanteerbaar criterium?
Men gaat al twijfelen, wanneer men zich realiseert, dat vele
van de tegen de fatsoenrakkers in bescherming genomen
boeken van Lady Chatterley af tot bijna onverschillig welke
hedendaagse openhartige roman toe, zeer romantisch en
alles behalve realistisch zijn. Er is echter nog een ander
aspect aan, waarvan we ons bewust worden, wanneer we ons
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afvragen, waarom deze geleerde schrijvers 75 bladzijden
van hun zo serieus bedoelde studie besteed hebben aan een
analyse van 10 literair volstrekt waardeloze - daar kan
iedereen het over eens zijn - pornografische geschriften.
Het lijkt me juist door die evidentie onsmiskenbaar, dat ze
met een paar gevallen uit de duizenden die zich aanboden
konden volstaan, maar dat zij door deze overdaad de aan-
trekkelijkheid en verkoopbaarheid van hun boek aanzienlijk
vergroot hebben, ook of misschien wel juist onder mensen
met literaire smaak, die er nooit toe gekomen waren iets
onder de toonbank te kopen.
Dat leidt tot de vraag of we, wanneer we werkelijk eerlijk

en openhartig willen zijn, niet moeten toegeven, dat er
in ieder geval van de lezer uit gezien, slecht en goed ge-
schreven prikkellectuur bestaat, waarbij dan van een deel
van de laatste gezegd kan worden - maar een grens is
niet aan te geven - dat ze niet of maar ten dele met de
uitdrukkelijke bedoeling om te prikkelen geschreven zijn.
Lady Chatterley b.V. is daar veel te idealistisch-tendentieus
voor. Van de rest kan men nog altijd met Charles zeggen:
'Waarom heb ik mijn zinnen, als ze niet geprikkeld mogen
worden?' Maar men kan er ook aan toevoegen, dat vele
hedendaagse schrijvers door een wedijver in prikkeling, die
doet denken aan de concurrentie der modehuizen in ver-
bluffende 'nieuwe lijnen' knap vervelend worden.
Het behoort tot de bevrijding van onze tijd, dat we

prikkellectuur kunnen lezen zonder er haastig een ander
boek overheen te schuiven, als er iemand binnen komt en
dat, wie er nog behoefte aan mocht hebben zich cultureel
gedekt te voelen, bij literair gewaarmerkte prikkelschrijvers
terecht kan. Vroeger kon men daarvoor niet zo ruim terecht,
maar toch altijd nog wel, zij het dan meer met mannen
onder elkaar, bij de versjes die Goethe óók geschreven had,
al waren ze dan niet opgenomen in vele statige complete
uitgaven. Hetzelfde geldt voor bepaalde tekeningen van
Leonardo e.t.q. En als de Kronhausens ons willen overtuigen,
dat de oerflauwe en jammerlijk mislukte persiflages op 16de
eeuwse tafelgesprekken in hoge kringen van Mark Twain
zo onweerstaanbaar geestig zouden zijn, is dat dan niet
alleen om hun definitie te redden, die verbiedt, dat een zo
voortreffelijk schrijver als Twain pornografie zou schlijven?
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Wie literatuur en pornografie gescheiden wil houden,
lijdt m.i. nog altijd aan een 1ge eeuws zedelijkheidscomplex,
waarbij het 'lager' en het 'hoger' feilloos gescheiden werd:
boven de toonbank en er onder àf achter in de bureaula van
de eerzame schrijver.

De menselijke nieuwsgierigheid is zo oud als de mens
zelf en ook de hogere dieren zijn er niet vrij van. Het is
een van de stimulansen, misschien wel de voornaamste,
waardoor de mens geworden is wat hij is: een triomfant
en tragisch dier. En of dat nu tot het hogere of het lagere
in de mens hoort, het verborgene is niet alleen geen geheim
meer als het geopenbaard wordt, maar ook helemaal niet
interessant meer. Het blijspel heeft er door de eeuwen heen
van geleefd, dat wat men door het sleutelgat zag, veel
boeiender was dan wat zich open en bloot, vaak letterlijk
bloot, vertoonde. Daarom alleen al zou het me niet verbazen,
wanneer onze moderne neiging tot openheid op ieder terrein,
nog eens een terugslag zou provoceren. Dat zijn denkbare
schommelingen in het menselijk leefpatroon, die zich niet
laten voorspellen.
Iets anders is, dat de 'nieuwsgierigheid', in welke ver-

schijning of velmomming ze zich ook mag voordoen, een
gevaar voor de samenleving en juist voor een open samen-
leving gaat worden, wanneer ze zich meer en meer gaat
bedienen van een sleutelgat-apparatuur als die welke de
moderne techniek tot haar beschikking stelt.
Want op de duur zou de mens daar alleen op kunnen

reageren met een conformisme, waarbij ook het volmaaktste
sleutelgat niets verrassends meer te zien geeft of met een
niet alleen erotische, maar politieke, economische, enz.
'preutsheid', waarvan de bekrompenste 19de eeuwse burger
niet had kunnen dromen.
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P.Spigl

HET DILEMMA VAN DIOGENES

Een ieder kent het verhaal van Diogenes die op klaar-
lichte dag met een brandende lamp door Corinthe rond-
lopend, gevraagd naar het motief van dit ongewone gedrag,
antwoordde: ik zoek mensen. Maar niet iedereen kent het
vervolg op deze anekdote, mij verteld door een heel oude
oudetalenman, die uit de overvloed van zijn wijsheid het
wedeiwoord aan Diogenes produceerde: pas dan maar op,
want àls je een mens mocht vinden dan zou je hem moeten
verstoppen of je lamp doven - want de mensen willen een
mens niet zien.
Die bejaarde classicus heeft nooit bestaan, maar het

moment van leven dat ik hem hier heb gegund is al vrucht-
baar geweest als het mij is gelukt met zo weinig woorden de
moeilijkheid van de autobiografie te omschrijven.
Naarmate een autobiografie namelijk werkelijk in tech-

nische zin geslaagd kan worden genoemd - doordat zij
door het beeld heen dat de schrijver van zichzelf levert
het uitzicht opent op het tafreel van een echt en dus
gecompliceerd mens - loopt die autobiografie een grotere
kans afkeer en zelfs tumult te verwekken, omdat er door-
gaans te veel of te weinig of iets verkeerds is gezegd.
Mensen zeggen immers vaak dingen die ze beter konden
verzwijgen, onderdrukken soms wat gezegd moest worden,
blijven dikwijls met hun overtuigingen een eindweegs ver-
wijderd van wat als waar beschouwd dient te worden. Kort-
om, mensen liegen, verdraaien de feiten, hebben hun ijdel-
heden, hun voorkeur en afkeer. Ik geloof niet dat de mens
van nature en spontaan tot objectiviteit geneigd is. Waarom
zou ik het eigenlijk zo voorzichtig zeggen? In onze natuur-
lijke uitingen - zo we ons vrij voelen - reageren wij subjec-
tief en de behoefte aan verificatie ontstaat pas daarna, in de
sfeer van de maatschappelijke en culturele overeenkomsten.
Een autobiografie nu is - extreem gezegd - geen rapport

van een lange reeks van vrije associaties op het steekwoord:
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'je leven'. Het is een boek, waarin een individu, op zijn
manier systematisch, een beschrijving wijdt aan het eigen
leven en streven van het standpunt uit ener bepaalde leeftijd
- in een perspectief over de schouder gezien. Maar daarmee
tekent die mens - of hij het wil of niet - een portret van
zijn persoonlijkheid. Hij keuvelt over de gebeurtenissen die
hij beleefde, de mensen die hij ontmoette; hij zegt ook nu hoe
hij dit alles opvatte, waar hij mee ingenomen was en ook
waar hij furieus over werd. Dat doet hij in betrekkelijke
vrijheid. Hij zit feitelijk niet ver van de sofa der vrije in-
vallen vandaan te schrijven aan zijn uitweidingen - waar-
van Laurence Sterne zegt: 'disgressions incontestably are the
sunshine, they are the life, the soul of reading'.

De autobiograaf doet dit alles naar zijn beste weten indien
hij betrouwbaar is of hij spreekt als leugenaar tàch de
waarheid omdat hij daar toevallig belang bij heeft. Of hij
liegt, verbuigt de feiten indien hij een bedrieger is of alleen
maar niet beter weet. Al bij al: we moeten altijd óók lezen
wat er niet staat.

Nu zijn er mensen die zich hevig ergeren aan subjectieve,
tendentieuze, agressieve mémoires - zoals ze van die soort
mensen ook niet houden - en voor wie de autobiografieën
van Alexander Cohen en Henri Wiessing eenvoudig onver-
teerbaar zijn. De laatste is wel het ergst in opspraak geweest,
want hij was echt een tijdgenoot en koos met zijn
herinneringen duidelijk partij in de situatie van het meest
recente tijdsgewricht. De autobiografie van Drees is dan
wel een toppunt van betrouwbaarheid - en ik zal niet ont-
kennen dat dit specimen ook tot de soort gerekend moet
worden, maar in een verhandeling over die soort zou Drees
zeker genoemd moeten worden als een grensgeval tussen de
autobiografie en het compte-rendu. Bijna had ik naast
Drees ook Wibaut nog als voorbeeld genoemd, maar hoe
terughoudend en eigenlijk weinig persoonlijk diens memoires
ook zijn, de vrijmoedige opinies omtrent de Sowjet-Unie
hebben in zijn partij destijds nogal wat opschudding ver-
wekt. 'Waar men het dan ook kàn, heeft men de verspreiding
van Levensbouw tegengewerkt. Het boek werd niet bij
de Arbeiderspers uitgegeven en alleen door een handige zet
van de uitgever Em. Querido namen vele winkels van de
A.P. het boek in voorraad.
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Een prikkelend mens die zich geeft zoals hij is stuit on-
vermijdelijk op verzet.

Met deze algemene opmerkingen bevinden wij ons nog
maar aan de rand van het probleem; het euvel van een mens,
die zich op zijn wijze uit en daarmee anderen schendt en
schokt, is nog niet eens scherp gesteld, het werd alleen
maar gesignaleerd.
De autobiografie vormt onder de schrijverij een zelfstan-

dig genre. De drang om het eigen leven, intiem zowel als in
verband met de omgeving, breedvoerig te beschrijven is een
uitzonderlijke drang, die door de historische en sociale om-
standigheden blijkbaar bepaald wordt, maar waartoe ook
speciale karaktereigenschappen wel vereist zijn. In Frankrijk
en Duitsland verschijnen met onoverdreven regelmaat
mémoires, in Engeland schrijft bijna elke magistraat in ruste
zijn levensherinneringen. In ons land is de autobiografie
niettemin een schaars artikel. Vóór de Franse bezetting
waren er in vier eeuwen maar ongeveer tweehonderd ver-
schenen. De napoleontische periode leverde tot 1850
ongeveer vijftig autobiografieën op. Daarna ging het iets
sneller; de grote golf kwam echter pas na de eerste wereld-
oorlog. Maar bij elkaar bezitten wij in Nederland over alle
eeuwen niet meer dan een vijfhonderd autobiografieën.
Er zit iets van waarheid in het gezegde: 'les heureux n'ont

pas d'histoire'. Doch de significante verschillen in frequentie
in landen en bij sociale groepen moeten zonder twijfel worden
toegeschreven aan historische en maatschappelijke factoren.
Het Franse gezegde past wèl in zekere zin op de karak-
terologische eigenaardigheden die vereist blijken te zijn voor
de schriftelijke bezigheid met het eigen leven. Een niet àl
te vluchtige maar wel schoolse ontleding van de karakters,
die in ons land een autobiografie hebben geproduceerd,
levert het beeld van een persoonlijkheid met een tamelijk
emotioneel reaktiepatroon, een gevariëerd actieve aard en
een overwegend secundaire functie. Alleen in de activiteit
vond ik afwijkingen. De niet-actieven schrijven toch ook
vaak hun mémoires; als het ware in een plaatsvervangende
activiteit, gewekt door zeer bepaalde, sterke emotionele ver-
lokkingen.
Van de om-ende-bij vijfhonderd autobiografieën, die wij
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m ons taalgebied bezitten, kunnen er niet meer dan een
kleine honderd de toets van een meer speciale genre-kritiek
doorstaan, indien men het als essentiëel voor de soort be-
schouwt, dat de auteur de intentie moet hebben het gehele
leven in alle aspecten en in alle verbanden, zonder speciale
bijoogmerken, in- en uitwendig, in de overweging te be-
trekken. Van die overgebleven honderd boeken zijn er
maar een twintigtal werkelijk geslaagd.
En nu doet zich het merkwaardige feit voor, dat bij

de enkele tientallen min of meer geslaagde autobiografieën
de karakters inderdaad op zekere wijze en in bepaalde mate
een bedroefd timbre hebben. Deze al te omzichtige vast-
stelling kan om een lange toelichting te bekorten het best
gei1lustreerd worden. Ik bedoel - om mij tot de auteurs die
in de afgelopen jaren publiceerden te bepalen - dat de
mémoires van bijvoorbeeld Koejemans en Mankes-Zernike
zich van die van Fabricius en Frankfurther onderscheiden
doordat zij juist die mate van 'ongelukkigheid' bezitten,
welke ik onontbeerlijk acht om een wàre levensgeschiedenis
te doen ontstaan.
De enigszins blijmoedige vervuldheid van het bereikte,

de neiging om uit de hoorn des overvloeds aan ervaring,
meest landschappen en v.i.p.'s, gul uit te delen, VOlTIltwel
een aandrang tot memorialiseren, maar dit goede humeur
verhindert tevens het voor een autobiografie zo noodzakelijke
afdalen in eigen betrekkelijkheden. De echte, ware autobio-
graaf beleeft de jaren die hij geleefd heeft moedwillig nóg
een keer. Paul Léautaud heeft het herhaalde malen gezegd:
Tai vécu deux fois certains moments de ma vie: d'abord,
en les vivant, ensuite en les écrivant. Je les ai certainement
vécus plus profondément en les écrivant'. De autobiograaf
van-den-bloede verkeert op zekere leeftijd in protest tegen
de tijd en hij creëert zijn leven zèlf!
Op welke wijze dan ook, hij zàl gaan vertekenen. Soms

weten zij dit, soms hebben zij er geen benul van. Stephen
Spender somt een hele reeks van oorzaken voor verdraaiïng
in mémoires op, maar zegt dan: 'This may be so .... ' en
hij schrijft dan toch zijn W orld within world.
Erasmus liegt bewust over zijn geboorte en zijn afkomst

en Huizinga betreurt het waarachtig dat Erasmus dit niet
zelf gecorrigeerd heeft. Tweehonderd jaar later schrijft Cor-
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nelis van Oeveren (1694-1787) zijn eerlijke maar storm-
achtige autobiografie - en hij verdraait de feiten doordat
hij niet beter weet.
Dat betreft dan de eenvoudige onwaarheden. Maar ook

op andere wijze wordt er gedraaid en gewrikt aan de
objectiviteit. Bij Uriël da Costa (1585-1640) en bij Ockerse
(1760-1826) vinden we de feiten van alle dag, de gebeurte-
nissen van het totale leven zozeer bekort door toegespitste
persoonlijke en psychische problematiek, dat het leven er
verdund van afkomt. Daarentegen waadt men bij Anton
Falck als door mul zand van feiten naar een uitzicht op de
mens die daarachter moet staan. Ergens tegen het einde
komen enkele bladzijden van een 'examen de conscience'
voor, maar daarvan is hij kennelijk zo geschrokken dat hij
maandenlang zijn pen liet liggen.
Buser en d'Auzon de Boisminart, die beiden de napoleon-

tische veldtochten aan Hollandse zijde hebben meegemaakt,
leveren wezenlijk een verschillend beeld. Buser is eigenlijk
uitsluitend militair waardoor hij weglaat wat bij de veel
menselijker Boisminart er de oorzaak van vormt dat het
militaire gebeuren eenzijdig en versmald te voorschijn komt.
Een vrijwel uniek voorbeeld van complete, volledige

levensbeschrijving, die door een maximum aan diepte en
breedte gekenmerkt wordt, vormen de Bladen uit miin
levensboek van Simon Hendrik Buytendijk (1820-1910),
maar hij is dan ook tevens het voorbeeld van de autobiograaf
die ik bedoel: 'quiet though sad'. Bij een korte samenvat-
ting van zijn ellenden, erkent hij zijn diepe verdriet, maar:
'De oude vromen plachten te zeggen: er moet gewicht aan
de klok hangen'. De laatste regels luiden: 'En toch ... en
toch ... ben en blijf ik een geïsoleerde, een onbegrepene,
een vreemdeling in een vreemd land'.

Grof gezegd komt de autobiografie in aanmerking voor
twee wijzen van waardering, namelijk als literair-amusant
genre en als historisch-verduidelijkend document. Men kan
zich ook psychologisch en sociologisch bezig houden met
deze soort van bronnen, maar die reakties wil ik hier buiten
beschouwing laten omdat het overwegen van de daardoor
opkomende problematiek dit opstel niet duidelijker kan
.naken. Oe mémoires zijn inderdaad voer voor psychologen
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en sociologen - al heeft men dat in ons land nog niet zozeer
ontdekt - maar de disciplinaire moeilijkheden die zich bij
die observaties dan voordoen worden door de historicus
even sterk als door de socioloog ondervonden, terwijl de
belangstelling van de vakkundig opererende psycholoog in
deze contreien toch pal naast het amusement van de gretige
lezer ligt.
De vraag van belang is dan: mag of moet een autobiograaf

alles zeggen wat hij wil, mag hij zich naar eigen willekeur
uiten, zijn er grenzen aan wat hem toegestaan is te zeggen?
Bezien van het standpunt van lezer, gretig lezer, ben ik

geneigd spontaan te zeggen: ja, laat hij zich onbekommerd
en onbeperkt uitleven. Laat hij zo min mogelijk bedenkingen
hebben die niet wezenlijk voor hem zijn. Want ik lees een
autobiografie om te communiceren met een mèns, in zijn
werkelijke gedaante. Ik weet dat die mens mij de waarheid
over zichzelf niet zegt - doordat een mens, zoals Simone
de Beauvoir stelt, zichzelf niet kan kennen, maar alleen
zichzelf kan vertellen. Het is dus nodig een mens te lezen
uit zijn verhaal. Dat verhaal zou ik dan wel onbelemmerd
willen hebben.
In beginsel is er als lèzer van autobiografieën geen ver-

standig woord over de grenzen van het toelaatbare te zeggen.
Die grenzen zijn er wel - het is iets in de buurt van het
fatsoen - maar om eerlijk te zijn moet ik zeggen dat de
auteur, zo hem die nmmen niet conveniëren, zich er maar
niet aan moet storen. Hij moet zich vertellen en niet ver-
tillen. Apie Prins moet net doen als Apie Prins en Jo Vincent
als Jo Vincent en niet andersom. Ik wil mijn geestdrift voor
curieuze mensen namelijk liefst niet aan de verkeerde spen-
deren.
Dat curieuze zit altijd diep, dieper dan het conventionele,

het traditionele. Er is geen grotere onzin op dit stuk denk-
baar dan de uitspraak, dat niemand groot was voor zijn
kamerbediende. Integendeel, alléén de kamerbediende kon
het laatste fiat voor iemands grootheid verlenen! Ik kan mij
het enthousiasme van Du Perron goed indenken toen hij
de lichaamsmaten van Valery Larbaud te weten kwam.
Herhaaldelijk kan ik zelf zitten kijken naar de afbeeldingen
van de handen van enkele auteurs die ik vereer.
Praktisch geldt dit verlangen naar de grootst mogelijke
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vrijmoedigheid ook voor wat die auteurs van autobiografieën
over andere lieden 'zeggen. Zij moeten zich vooral niet
generen; tenzij ze wèrkelijk gêne voelen, want dan wil ik
dit ook wel weten. Hoe zouden we ooit iets van de achter-
gronden begrijpen, van historische episoden, van literaire
bewegingen, van curieuze mensen, als er de roddel en de
tegenroddel niet was geweest?

Maar hiermee zijn we al binnen het gebied van de tweede
wijze van waardering gekomen: die inzake de autobiografie
als historisch-verduidelijkend document. Deze reahiewijze
vereist wel een meer genuanceerde bespreking, want voor
de historicus is het ego-document het object van een speciale
kritische discipline, zoals overigens elk document.

Het zou kunnen lijken, dat de historicus van de laatste
alinea nogal afkeurend moet neerzien op de verslingerde
lezer van de vorige bladzijden. Maar dat zou een vergissing
zijn. Ik zou niet willen dat Alexander Cohen ons land ge-
regeerd had en ik zou ook niet willen dat Wiessing de
opdracht had gekregen om de geschiedenis van het socia-
lisme in de eerste helft van de twintigste eeuw te schrijven.
Om het als het ware ambtelijk te formuleren: hun aan-
spraken worden onder dankzegging niet gehonoreerd.

Om nog wat precieser te zeggen wat ik bedoel is het wel
pikant zelf een stukje herinnering hier in te voegen, een
historische anekdote die mij nogal dierbaar is. In april 1961
beleefde ik bij Nico Donkersloot een boeiend gesprek. Jan
Romein was in Amsterdam en op bezoek bij mijn gastheer.
Ook Wertheim en Noordenbos waren er bij. Kort tevoren
was de autobiografie van Henri Wiessing verschenen.
Romein was verontwaardigd over de aperte historische ver-
tekeningen, en de ronduit lasterlijke passages in het relaas.
In het bijzonder was hij verbolgen over het onnozele enthou-
siasme van het wetenschappelijk tijdschrift Bijdragen voor
de geschiedenis der Nederlanden, waarin het boek van
Wiessing - niet gehinderd door enig psychologisch inzicht
en zonder detailkritiek - was geprezen als 'een rijke mijn'
voor historici. Bovendien was bekend dat een jong lid van
de redaktie van De Nieuwe Stem de autobiografie goed-
keurend zou recenseren. Romein was geprikkeld; begrijpe-
lijkerwijs ging hem de reaktie vooral van De Nieuwe Stem
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op dat boek buitengewoon ter harte. Hij drong er op aan,
dat náást die jeugdige recensie een ander stuk, liefst tege-
lijkertijd, zou worden geplaatst, waarin door iemand die de
geschiedenis van de laatste vijftig jaar ook van nabij had
meegemaakt rechtzettingen werden gegeven.
Tijdens en door dat gesprek heb ik mij bijzonder goed

gerealiseerd hoe wenselijk het is de standpunten ten opzichte
van de autobiografie heel zuiver te houden. Voor een
slechte verstaander zou de houding van Jan Romein mis-
verstanden kunnen wekken. De vrijheid van het woord is
bij hem niet in gevaar geweest. Maar ik twijfel er niet aan dat
de eminente historicus die aan zijn Noord-nederlandse ge-
schiedschrijving in de Middeleeuwen het motto meegaf: 'Ge-
looft niet wat de geschiedschrijvers zeggen, maar evenmin
dat zij het zonder grond zeggen', het boek van Wiessing
zozeer betreurde dat hij het liever niet had willen
zien verschijnen. Romein was als historicus maar ook als
mens sterk betrokken geweest bij de recente Nederlandse
geschiedenis. Als historicus is men al spontaan geïrriteerd
door een troebele bron. Daarenboven is de recente geschie-
denis voor betrokkenen een gevoelige zaak - vooral
indien men waarneemt, dat de uiterste subjectiviteit ge-
demonstreerd wordt met onmiskenbaar letterlijk 'inpakkend',
talent.
Maar een bron is een bron en zoals altijd: object van alle

geraffineerde kritische methodes. Geen enkel document mag
kritiekloos aanvaard worden.
De autobiografie is in hoogste instantie een troebel docu-

ment voor de historicus, maar - met andere zogenaamde
ego-documenten - een hooggeschatte bron.
In allerlei opzichten was Henri Wiessing een abjecte vent,

maar met Voltaire zou ik willen zeggen: tot mijn uiterste
wou ik er voor vechten dat hij zei wat hij wilde. Wie zijn
geschrijf dan blindelings gebruikt moet een knoeier genoemd
worden. Zoals Romein wilde: er moest kommentaar op
gepubliceerd worden. Dat hebben gelukkig Annie Romein,
Petra EIdering, Henk Bonger en anderen dan ook gedaan.
En die kanttekeningen, liefst zo zakelijk mogelijk, leveren
dan mèt dit boek een geweldige geschiedbron.
Natuurlijk heeft Wiessing verdraaid, vertekend, gelogen!

Wat wil men? Hij zou pas een leugenachtige autobiografie
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hebben geleverd indien hij niet gelogen had. Dàn pas zov
een boek van zijn hand een waardeloos boek zijn geweest.
Want waar vinden we in de geschiedenis van de afgelopen
zeventig jaar in ons land een zo scherp, bijna bewegend
portret van de door en door burgerlijke intellectueel -
bekwaam, talentvol, vol van die charme en verfijning van
de oudere cultuur - die, eigenlijk ontworteld, koket door
het moderne socialisme flaneert, wezenlijk vrijblijvend,
wezenlijk tot engagement niet in staat, extreem uit be-
krompenheid, agressief door onontkoombare isolatie, onbe-
trouwbaar door gebrek aan wezenlijke verbintenissen?

De autobiografie van Henri Wiessing is, als zelfportret
van een toch niet zo zeldzaam specimen, één van de voor-
treffelijkste documenten voor het begrip van de geschiedenis
van de laatste zeventig jaar - mits voorzien van de knipsels
der kommentatoren en vooral met de uiterste zorg gehan-
teerd.

Er moet, als ik het goed zie, tenslotte toch nog één stap
worden gedaan. Ik voel, ook door de herinnering aan het
gememoreerde gesprek met Romein, dat er een rest van be-
duchtheid en ergernis blijft, ook al betrekt men de waarde
van mémoires als genre en als document volledig in de over-
weging. De openhartigheid is een probleem. Staat het
iemand vrij om maar raak te praten, vooral over anderen,
meningen te uiten, feiten te noemen - waar of niet waar -
maar zó dat anderen zich gekwetst of gegriefd of benadeeld
kunnen voelen?

Laten we de kwestie zo scherp mogelijk stellen: iemand
laat zijn autobiografie na zijn dood publiceren. Bij een
levende auhlur zijn er nog allerlei garanties, er 'staan
wetten in de weg en praktische bezwaren', men moet nog
verder leven, enzovoort enzovoort. De kwestie is dus het
zuiverst moreel gesteld met de vraag of het gewenst is,
dat een autobiografie geschreven wordt in een mentaliteit
die schroomvallig elke kritieke uiting vermijdt - ofschoon
persoonlijk geen enkel risico meer wordt gelopen.

Hierop kan men met ja of nee antwoorden, maar men
moet zich dan wel realiseren wat de gevolgen zullen zijn.
Als men werkelijk van ieder die uiterst beduchte, behoed-
zame geestesgesteldheid verlangt, geeft men feitelijk te ken-
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nen er geen bezwaar tegen te hebben, dat een aanzienlijk
literair genre wordt ontzilt en de historische informatie sterk
versmald. Men voorkomt dan inderdaad een groot stuk .1

roddel en laster, maar evenzeer het vermoeden en de
speculatie, het gerucht en de suggestie - zonder welke toch
eigenlijk geen fragment van historie reliëf kan verwerven.
Ik geloof niet dat deze oplossing de juiste is, nog afgezien

van het feit dat het maar theorie is te verlangen dat mensen
hun onbedachtzame mond houden. Er zijn in het leven
zelden oplossingen, alleen uitwegen.
De enige remedie is, niet dat er gezwegen wordt door de

praters, maar dat de zwijgers gaan praten. Er moeten ter-
stond kommentaren verschijnen sine ira et studio, dàn is er
kans op evenwicht.
Diogenes moet zijn lamp niet doven, ieder moet zijn lamp

aansteken en hoog houden.

HERVORMD NEDERLAND

over geheime microfoons, bekend van achter het IJzeren Gordijn:
Nu bericht de krant dat in de Verenigde Staten in be-
lastingkantoren ook met deze apparaten wordt gewerkt.
Lieden, die ten kantore mèt hun belastingconsulenten ter
verantwoording worden geroepen, door de belasting-
inspecteur in 'n kamer enige ogenblikken ontvangen.
Belastinginspecteur laat zich wegroepen. Microfoons wor-
den ingeschakeld.

De techniek staat voor niets in Amerika.

De Volkskrant, 31-7-'65 (Deze week schriift ... ).
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J. Dommisse

ONBESCHEIDENHEID BIJ ARCHIEFGEBRUIK

Wanneer men in van Dale de betekenis opzoekt van
'bescheiden' of 'onbescheiden', resp. 'bescheidenheid' of
'onbescheidenheid', dan treft men in de omschrijvingen
vaak de term 'aanmatigen' of 'aanmatiging' aan. En bij
'aanmatigen' vindt men: 'Iets, dat niet past, voor zich te
pas maken, op de vereiste maat brengen. Vandaar over-
drachtelijk: Iets wederrechtelijk als voor zich passend of
berekend aanmerken, als wettig eigendom beschouwen
en gebruiken; handelen alsof men de rechtmatige bezitter
ware. Steeds in afkeurende zin'.
Drie factoren spelen een rol in de situaties, waarin de

kwalificatie 'onbescheiden' gebruikt kan worden
: het 'iets', dat men 'voor zich op de vereiste maat brengt'
: degene, die van dat 'iets' kennis neemt, het gebruikt
: het publiek, waarheen degene, die er in eerste instantie
kennis van heeft genomen, dat 'iets' overbrengt.
De onbescheidenheid, die optreedt wanneer iemand

terechtkomt in, of zich binnendringt in een situatie, waar
hij niet in past, en zo op de hoogte komt van dingen, die
hem geenszins aangaan, laat ik buiten beschouwing: het
publiek, dat een zo grote klankbodem zijn kan, speelt hier
geen rol. Ook de volgende vorm van onbescheidenheid be-
trek ik verder niet in mijn overwegingen: een specialist,
op welk terrein dan ook, komt op de hoogte van een gegeven,
dat hij nodig heeft om een prognose te stellen, om een
therapie te kunnen opzetten, om een conclusie te kunnen
trekken. Dit gegeven wordt dan door hem ingevoegd in een
tableau van andere gegevens en krijgt, in die samenhang,
zijn functie.
Vervolgens isoleert deze specialist dit gegeven uit het

verdere gedragspatroon van het betrokken individu of van
de betrokken groep, verzelfstandigt het en geeft het, zo
doende, een eigen zwaarte; hij geeft het door aan derden,
die niet de samenhang kennen, maar het gegeven als apart
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item savoureren. Deze specialist heeft het gegeven 'als wettig
eigendom gebruikt en beschouwd' en zijn publiek de ge-
legenheid gegeven dit 'als voor zich passend of berekend
aan te merken': hier is sprake van onbescheidenheid door
openbaarmaking.

Van de onbescheidenheid die kan optreden wanneer men
(laat ik aannemen: meestal verstoken van welke kwaad-
aardige bedoeling dan ook) een gegeven, een foto, een film~
opname, een brieffragment, doorgeeft aan een groot publiek,
zonder de eventuele gevolgen daarvan te overzien, is sprake
in dit NS-nummer. Vooral sedert men in de berichtgeving
aan het descriptieve element (pers) en het auditieve (radio)
het visuele (film, TV) heeft toegevoegd bestaat het gevaar,
omdat het de mensen determineerbaar maakt.

Wat vroeger bij een 'opiniepeiling' op straat een stroom
stemmen en een stroom gepraat was is nu een rij individuen,
waarvan men zich al te gemakkelijk de aanblik met bij-
behorende vaak ondoordachte losse opmerkingen herinneren
kan. Zo'n individu wordt licht voor de kijker de man,
die specifieke opmerkingen maakte over een specifiek onder-
werp: hij kan er, letterlijk, gekleurd opstaan. Men kan er
meestal lang over praten wanneer er bij deze gevallen sprake
is van onbescheidenheid: het hangt vooral af van de appre-
ciatie van de samenhang tussen geïsoleerd gegeven, de ken-
nisnemer en zijn publiek; het hangt er ook van af welke
graad van behoedzaamheid bij het hanteren van gegevens
men wenselijk acht.

Het usurperen van gegevcns, ze als wettig eigendom be-
schouwen, handelen alsof men de rechtmatige bezitter ware,
kan plaats vinden ten aanzicn van personen en groepen uit
de eigen entourage, ten aanzien van personen en groepen
met een verschillende sociale structuur of een ander cultuur-
patroon, en ten aanzien van personen en groepen, die door
een tijdsbarrière van ons gescheiden zijn: personen en
groepen uit het verleden dus.

Ook van de historicus, die zich hiermce bezighoudt, wordt
behoedzaamheid in het manipuleren met zijn gegevens ver-
eist, wordt verwacht dat hij ze inbedt in een patroon van
gedragingen, zodat een individu of een groep niet door één
willekeurig geselecteerd verhaal gekleurd raakt: een verhaal
dat, als het niet is ingevoegd in een waardering van het
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gedragspatroon van zijn periode en omgeving, bij ons een
heel andere smaak en gewicht kan krijgen dan het indertijd
had. Wanneer vandaag iemand zó in het openbaar ruzie
maakt met zijn vrouwen zó vaak dronken langs de straat
zwiert dat hij zich bij een kerkelijke instantie daar herhaalde-
lijk voor te verantwoorden heeft, en met name van de kansel
wordt omgeroepen wegens zijn wangedrag, dan zit daar een
smeuïge roddel in, dan staat hij er niet best op. Als ik er nu
zin in had, wanneer er een publiek voor zou zijn, dan zou
ik een lekker verhaal kunnen componeren over de drukker
Barend Otsen, die zich in de jaren dertig van de zeventiende
eeuw wegens bovengenoemde vergrijpen vele malen moest
verantwoorden voor de kerkeraad in Amsterdam.
Het verleden is weerloos: Barend Otsen kan zich niet

verdedigen, geen beschermend comité kan komen aanstap-
pen om mij uit te leggen dat iedereen, die lidmaat van de
kerk was, en die zich niet aan de strenge gedragsregels hield,
voor de kerkeraad geroepen werd, zodat Barend Otsen één
van de tientallen personen is, die zich jaarlijks hebben te
verantwoorden voor 'verlopen in kyvagie, droncken drincken
ende hoerdom'. Het beschermen van Barend Otsen tegen
een onbillijke prominentie in het over de schreef gaan door
hem in te voegen in een zeventiende-eeuws gedragspatroon
is niet meer de zaak van Barend Otsen zelf, of van de zeven-
tiende-eeuwse gemeenschap, maar van de historicus. Hij
dient te beseffen dat op de tegenwoordige oren, nu publieke
diskwalificatie wegens deze randstoringen nauwelijks voor-
komt, een dergelijk exposé zwaarder valt dan toen, en hij
dient zich rekenschap te geven van wat specifiek en wat
algemeen is in de gegevens, die zijn basismateriaal vormen.
De historicus wordt geacht tegen zijn eigen onbescheiden-
heid individuen en groepen te beschermen. Zo kom ik terug
bij wat men tegenwoordig het inbreuk maken op privacy
noemt: ook in het verleden kan men één aspect uit een
geheel van gedragingen isoleren, waardoor een man, of een
groep, naar één willekeurig gebeuren wordt afgetekend en
gewogen.
Ook het verzwijgen van wat op zichzelf wordt gezien als

een verhaal dat niemand aangaat, als iets dat een zuiver
persoonlijke aangelegenheid is, kan de beschouwing en waar-
dering van een bepaalde persoon ongunstig kleuren.
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Wanneer ik bij het bestuderen van de interne partij-
twisten in de SDAP in het begin van de twintigste eeuw
buiten beschouwing laat dat Troelstra in een bepaalde
periode te kampen had met huwelijksmoeilijkheden, en dat
hij op de rand van een overspanning heeft geleefd, dan
doe ik de politicus Troelstra tekort. Dan kan ik heftige en
over-emotionele reacties in politicis niet althans gedeeltelijk
verklaren met verwijzing naar deze moeilijkheden; dan
leiden deze heftige reacties tot de conclusie, dat hij als
politicus inconsistent en wispelturig was. Maar wanneer ik,
alleen om het lekkere verhaal, een exposé van deze per-
soonlijke moeilijkheden zou opdissen voor een publiek, dat
op zichzelf weinig geïnteresseerd is of het een verhaal
smikkelt over Troelstra of over iemand anders, dan kan
de onbescheidenheid binnensluipen. En deze onbescheiden-
heid, alweer, verschilt niet van de vormen van onbescheiden-
heid, waarover tegenwoordig ongerustheid gerezen is. Steeds
moet men, bij het bezig zijn met individuen en groepen
vroeger, bij het bezig zijn met individuen en groepen nu,
zich rekenschap geven van de verhouding tussen enkeling
en massa, tussen wat specifiek en wat algemeen is, om
tot een verantwoorde beschrijving en typering te komen.
Daarom kunnen ook welbedoelde pogingen om iemand,
posthuum, te beschermen tegen onbescheidenheid door ver-
nietiging van delen van zijn archief een averechtse uit-
werking hebben: veronderstel alleen maar dat het mogelijk
was gebleken alle sporen van Troelstra's bovengenoemde
moeilijkheden uit te wissen. Ook de beoordeling van wat
wel en niet belangrijk is in een archief is een gecompliceerde
zaak; pogingen tot gehalteverbetering door vernietiging van
het onbelangrijke resulteren soms in jammerlijke lacunes.
Globaal gezien (en omdat dit artikel aan een kleine maat
gebonden is valt deze constatering wel zeer globaal uit)
heeft men in een persoonlijk archief twee soorten papieren
: datgene, dat expliciet belangrijk is, omdat het bijv. brieven
zijn van vooraanstaande lieden, of omdat er belangrijke zaken
in worden behandeld
: papieren, die op zichzelf onbelangrijk aandoen, maar die
in hun samenhang, en dus in hun kwantiteit, iets belangrijks
communiceren.
Denk, bij het laatste, aan de gespreide en veelkoppige
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reacties op een boek in het archief van een auteur, op
politieke gebeurtenissen in het archief van een politicus,
of van zomaar iemand. Vaak vormen deze 'onbelangrijke'
brieven een indicatie van het sociale stramien, waarin de
betrokkene zich bewogen heeft, van de reacties die hij op-
roept, van zijn plaats dus in de samenleving. Wanneer men
door vernietiging dit stramien verstoort, hebben de wel be-
waarde correspondenties van de 'importanten' de neiging
hun zeggingskracht te verliezen en te atrofiëren: men isoleert
het contact met de enkelen uit het contact met de velen;
men maakt de contacten van de betrokkene 'voor zich pas-
send en berekend', terwijl ze passend en berekend zijn voor
degene, die ze gelegd en onderhouden heeft. Men kleurt
de beschouwing van de betrokkene door willekeurig uit-
snijden van één omgangsfacet uit het rozet van het geheel,
en maakt incalculeren van de entourage onmogelijk.

Institutionele archieven, archieven dus van verenigingen,
partijen, vakbonden etc. bestaan grotendeels uit dergelijke
slechts in hoeveelheid sprekende stukken. In het archief
van de Algemene Nederlandse Diamantbewerkers Bond
vindt men als nergens anders de trotse voldoening over het
bevechten van een week betaalde vacantie in de tientallen
'ansichten', die de leden uit hun vacantieverblijven naar
het bestuur zenden; ook als nergens anders de ellende en
de taaie strijdlust tijdens de grote uitsluitingen in de brieven
van de leden met verzoeken om steun. Om temg te keren
naar het probleem van de onbescheidenheid: dat men voor-
zichtig is bij het toelaten van derden is logisch. Maar wan-
neer zich iemand meldt met een doordachte doelstelling,
met een doordacht werkplan, beknot hem dan niet in het
gebruik van het materiaal: er kunnen niet voorziene ver-
tekeningen in het eindoordeel optreden.

Als ik nu samenvat kan ik alleen herhalen: zowel bij de
historicus, die werkt in het verleden, als ook bij diegenen,
die zich bezig houden met de nieuwsleverantie tegenwoor-
dig, vooronderstelt men het in het oog houden van de
interdependentie van gegevens, naar beste kunnen; en hoopt
men op het niet toegeven aan een ongedisciplineerde honger
naar nieuws, naar 'waarheid', naar smakelijke historiën: een
ongedisciplineerdheid, die belijdt dat 'der liebe Gott im
Detail steckt', zonder evenwel deze uitspraak de pantheïs-
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tische inhoud te geven, die vereist wordt wanneer men ge-
gevens wil gebruiken zonder onbescheiden te zijn, wanneer
men gegevens niet 'voor zich passend. en berekend' maken
wil, maar voor het behandelde individu of voor de behan-
delde groep.

INKLIM~IENDE HOTELGAST BIJ VAL GEWOND
(Van een onzer verslaggevers)

AMSTERDAM, maandag. - De 22-jarige J. F. de J. uit Hil-
versum is in de nacht van zaterdag op zondag ernstig gewond
geraakt, toen hij van de tweede etage van een hotel aan de Prins
Hendrikkade naar beneden viel. Hij werd bewusteloos in het
Wilhelminagasthuis opgenomen.

De J. was om half vijf 's nachts door de hoteleigenaar op
straat gezet, omdat hij zonder diens medeweten de nacht door-
bracht bij kennissen, die een kamer in het hotel hadden gehuurd.
Een half uur later hoorde de hoteleigenaar geschuifel langs de
buitenmuur, gevolgd door een doffe bons. De J. bleek langs een
ontluchtingspijp aan de buitenkant van het hotel naar de tweede
etage geklommen te zijn om het samenzijn met zijn kennissen
voort te zetten. Vlak onder hun raam verloor hij echter zijn
evenwicht en viel.

\Vat een vragen komen hierbij op. Je moet de "hotels" op de
Prins Hendrikkade in Amsterdam kennen om nieuwsgierig te
worden. Wat voor kennissen waren dat? Het feest dat J. F. de J.
uit Hilversum tot half vijf 's nachts kon bijwonen, moet wel zo
boeiend geweest zijn, dat hij langs de gevel er weer in wou.
Dit is nu wat Stendhal noemt: 'energie'. Laatste vraag: waardoor
verloor hij vlak onder hun raam zijn evenwicht? Een wéreld
van veronderstellingen.

538



R. F. Beerling

BINNEN EN BUITEN

Er is, althans in het westen, sinds enige tijd een strijd
aan de gang om het behoud of de bescherming van het
privé-bestaan tegen de aanslagen door de buitenwereld
daarop. Met het in het nederlands niet goed vertaalbare
'privacy' bedoelen wij een sociale of sociaal-culturele ver-
worvenheid, de door wettelijke waarborgen verzekerde af-
perking van een particulier domein waarbinnen de enkeling
veilig is voor wat doorgaans overheidsingrijpen of overheids-
bemoeienis wordt genoemd. Daarin zit al een verwijzing
naar de historische wortels van het met 'privacy' bedoelde
goed, waarvan men zonder overdrijving kan zeggen dat
het tot onze normatieve cultuur-ingrediënten behoort. Cul-
tuursociologie en culturele anthropologie zouden moeten
uitvinden of dat ook elders en vroeger het geval is (geweest)
dan wel of het om iets specifieks gaat. Ook indien het laatste
mocht blijken hebben wij nog met een kapitaal probleem
te maken, dat vooral acuut geworden is door de rol die de
moderne techniek erin speelt. Want die is de nietsontziende
en tegelijk onpersoonlijke binnendringer waarvoor niets van
wat zich in de beslotenheid afspeelt meer veilig is en die elk
geheim aan de openbaarheid kan verraden. In andere en
eerdere beschavingen ging het vooral om de tweedeling
sacraal-profaan. In de onze is een gevecht tussen publiek en
privaat ontbrand.
De mens ziet in dat hij een maatschappelijk wezen is.

Maar niets is in staat hem meer te beangstigen dan de ge-
dachte aan totale vermaatschappelijking, een bestaan dat zijn
normen en directieven uitsluitend aan de buitenwereld ont-
leent en zich tot in zijn intiemste uithoeken door die buiten-
wereld in beslag laat nemen. Er is nog wel iets meer aan
de hand dan een romantisch achterhoedegevecht van het
z.g. individualisme tegen een maatschappelijk systeem, dat
zijn greep op de luchtpijp van het nonconformisme meer en
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meer versterkt. Het grote schrikbeeld is de weerloosheid
van de enkeling tegen de onbeschaamdheid waarmee de
buitenwereld met geraffineerde technische hulpmiddelen
de binnenwereld kan penetreren om er de geheimen aan te
ontfutselen waarvan zij zich wegens het een of andere be-
lang meester wil maken.
Vooral in de Ver. Staten is men daar ver mee en is de

politieke en juridische strijd om de bescherming van het
individu tegen allerlei vormen van hand over hand toe-
nemende overheids- en bedrijfsspionage ('electronic sur-
veillance') in volle gang. De hele Bill of Rights is in het ge-
ding, vooral het vierde amendement betreffende 'the right
of the people to be secure in their persons, houses, papers,
:md effects, against unreasonable searches :md seizures'. Het
vraagpunt is of elke vorm van 'wiretapping' door daartoe
bevoegde personen met het oog op het verkrijgen van ge-
gevens over wat voor misdrijf ook in strijd met dit amende-
ment moet worden geacht. Naar het antwoord van de
Founding Fathers op die vraag kan men slechts raden en,
in de tegenwoordige maatschappij overgeplaatst, zouden zij
waarschijnlijk in zodanige verwarring raken dat zij het in
het geheel niet konden vinden. De hedendaagse amerikaan-
se wetgever-rechtspreker zal een compromis moeten zoeken
ergens tussen achttiende eeuwse individualistische vrijheids-
denkbeelden en twintigste eeuwse vereisten van staats-
veiligheid in een voor de Ver. Staten met vroeger nauwelijks
vergelijkbare situatie. Of de 'Federal Wire Interception Act'
(1962), waarvan Vance Packard in The Naked Society
melding maakt, al van kracht geworden is weet ik niet. Zo
ja, dan zou zij een verbod behelzen van 'wiretapping by
persons other than duly authorised law cnforcement officers
engaged in the investigation or prevention of specified
categories of criminal offences, and for other purposes'. Het
buiten medeweten der betrokkenen afluisteren en waar-
nemen van wat zij uitvoeren zou daarmee voor het eerst
in de geschiedenis van de Ver. Staten zijn gelegaliseerd.
Dat kan men zowel alarmerend als geruststellend noemen.
Het laatste, omdat er paal en perk aan wordt gesteld en
het eerste omdat er praktijken mee worden erkend die uit-
eindelijk tot de door Huxley, Orwell en anderen beschreven
totalitaire excessen zouden kunnen voeren. Met een beroep
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op het 'and for other purposes' in snel veranderende situaties
kan men nog allerlei kanten uit. Het juridische venijn zit
ook hier in de staart.
De Amerikanen, althans bevaalde amerikaanse intellec-

tuele kringen, maken zich dodelijk ongerust. Manis L. Ernst
en Allen U. Schwartz publiceerden in '62 een boek Privacy:
The Right to Be Let Alone. Packard citeert een lid van het
Supreme Court: 'Today, as rarely before, case aftel' case
comes to the Court which finds the individual battling to
vindicate a claim under the Bill of Rights against the power
of Government, federal and state' en een lid van de Senaat:
'Society is continually pushing in on the individual. He has
only a few areas in which he can be himself, free from
external restraint or observation'. En zelf stelt hij vast dat
'in the course of a year literally millions of Americans
are watched and overheard electronically without their
awareness at some time during any single week'. In Neder-
land zijn wij vooralsnog minder gealarmeerd, maar hoorden
wij het meer te zijn. Er is het een en ander over het af-
luisteren van telefoongesprekken en schendingen van het
briefgeheim te doen geweest en nu wij eenmaal een B.V.D.
hebben spreekt het vanzelf dat die als elke moderne veilig-
heidsdienst van draadloze afluistermogelijkheden en soort-
gelijke technieken gebruik maakt. De minister van Justitie
heeft beloofd een onderzoek te doen instellen naar de vraag
in hoeverre de Nederlandse burger rechtsbescherming ge-
niet tegen de verborgen camera en de onzichtbare microfoon.
Hij doelde daarbij klaarblijkelijk alleen op die bespiedings-
vormen waarvan de resultaten via de massacommunicatie-
middelen aan het publiek worden doorgegeven. De be-
spieding met het doel de zo verkregen gegevens binnens-
kamers te gebruiken houdt daarbij vergeleken het grotere
gevaar in, omdat rechtsbescherming hiertegen moeilijker te
vinden zal zijn. Concurrerende zakenlieden, particuliere
rechercheurs, onscrupuleuse advocaten, brutale journalisten
en gemoderniseerde inbrekers hebben de keus uit een
rijk assortiment aan miniatuurapparaatjes die niet meer
ruimte vereisen dan de sluiting van een actentas, een vestzak
of een zegelring. De europese markt is voor zulk soort dingen
zoals men dat vriendelijk noemt economisch nog niet aan-
trekkelijk en van een massale omzet in 'private eyes' is nog
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geen sprake, maar dat wij in dit opzicht bij Amerika ver-
geleken al te lang een onderontwikkeld gebied zullen blijven
is ijdele hoop.
Wat wij de technisch-industriële maatschappij noemen

schuift onweerstaanbaar heen over het particuliere domein
en onze rechtsopvattingen zijn eveneens bezig te verschui-
ven, zij het in een trager tempo. Dat staatsorganen voor de
opsporing of voorkoming van hoogverraad, samenzwering
of sabotage - waarbij dus de nationale veiligheid in het ge-
ding is - onder zekere waarborgen van alle middelen ge-
bruik maken die de hedendaagse techniek nu eenmaal in
overvloed aan de markt brengt zal door geen wetsmaat-
regelen te keren zijn. Ook Packard ziet dat in. Waarom het
eigenlijk gaat is de bescherming van de enkeling tegen
'eavesdropping and unwarranted intrusions by other private
citizens'. Dit verschijnsel roept, in het nachtmerrieachtige
doorgetrokken, het beeld op van een electronische gangster-
oorlog van allen tegen allen. Niemand hoeft meer in persoon
te verschijnen, zijn lichamelijke oor te luisteren te leggen
of zijn eigen ogen de kost te geven om de privéwereld op
haar geheimen en intimiteiten te betrappen, ook als die met
staatsgevaarlijkheid in het geheel niets te maken hebben.
De in het donker fotograferende camera, die bij Orwell
nog ontbreekt, is al uitgevonden. Een maatschappij met een
tot het uiterste geperfectioneerd electronisch spionage-
systeem zou als één alziend oog voortdurend om de indivi-
duen heenstaan. De sociologen zouden hun opvatting, dat
de aan het maatschappelijk verkeer deelnemende enkelingen
zich in hun gedrag oriënteren aan wat anderen van hen
verwachten hebben te herzien, omdat het niet de verwach-
tingen maar de bedreigingen der anderen zouden zijn waar-
door zij zich lieten leiden. Terwijl het voor de door hem
zo genoemde secundaire systemen volgens Freyer ken-
merkend is dat er bij de inschakeling der individuen alleen
wordt gelet op wat zij functioneel waard zijn en hen verder
aan zichzelf overlaten gaan vooral in Amerika meer en meer
bedrijven ertoe over om van functionarissen in bepaalde
sleutelposities nauwkeurige dossiers aan te leggen, die hun
privé leven voor de leiding tot een open boek maken, zodat
niemand wordt aangesteld die niet grondig is doorgelicht.
Dit hangt zowel samen met de strijd tussen de grote concerns
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om het behoud of de verbetering van hun marktpositie als
met de toenemende vervlechting van productieprocessen in
particuliere ondernemingen met zaken van algemene natio-
nale veiligheid of defensie.
De uiterste consequentie van wat er gaande is zijn inder-

daad alarmerend te noemen, temeer omdat zij zich onaf-
hankelijk van welk politiek-maatschappelijk bestel ook kun-
nen doorzetten. De ontwikkeling schijnt immers te worden
bepaald door het op zichzelf volstrekt neutrale, onpersoon-
lijke medium van de techniek als het middel bij uitstek
om al het andere tot middel te maken. Het eindpunt zou bij
een totale infiltratie van de particuliere door de openbare
sfeer zijn bereikt, omdat dan alles in de letterlijke zin binnen-
stebuiten ware gekeerd. De vraag is of dat kan. Het ant-
woord, dat wij het niet zouden willen is misschien minder
irreëel dan het op het eerste gezicht lijkt, tenzij die wil
platonisch blijft. Er zijn, in abstracto, niet meer dan drie
mogelijkheden: 1) buiten en binnen, uitwendig en inwendig,
publiek en privaat stemmen overeen, vallen samen, zijn niet
onderscheidbaar; 2) zij zijn onderling antagonistisch of
discrepant, elkaars tegengestelden of ontkenningen en 3) er
is een zekere balans tussen de beide dimensies, die elkaar
als polariteiten min of meer in evenwicht houden.
In wat sociologen over het probleem te berde brengen

. zijn die mogelijkheden doorgaans op de een of andere ma-
nier verwerkt. Piessner signaleert als nieuwe bedreiging
van de technisch-industriële samenleving en de daarmee ge-
paard gaande 'Vergesellschaftung des Einzelnen' een dien-
overeenkomstige inperking van de ruimte waarbinnen de
enkeling zijn privébestaan nog kan inrichten, maar knoopt
daaraan de opmerking vast dat de zwaarder wordende ver-
plichtingen van het sociale rollenspel eveneens tot herstel
of handhaving van het evenwicht tussen de publieke en de
private 'helften' stimuleren. Dumazedier ziet met de toe-
komstige uitbreiding van de vrije tijd een ten opzichte van
de buitenwereld riskante want indifferente retraitesfeer ont-
staan, die de neiging zal vertonen om het beheer over de
buitenwereld aan de wetenschappelijk gespecialiseerde
technocraten over te laten - een gevaar, dat ook Meynaud
in zijn recente boek over de technocratie niet denkbeeldig
acht. René König beroept zich in een artikel 'Private
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Daseinsgestaltung zwischen KonfOl'mismusund Autonomie'
op de uitspraak van Theodor Geiger, dat de openbaarheid
steeds openbaarder en de 'privaatheid' steeds privater wordt
- een ontwikkeling, die gemakkelijk het onder 2) bedoelde
schisma in de hand zou kunnen werken. Schwartz, in zijn
eerder gereleveerde boek over privacy, gaat ervan uit dat
deze in de ons vertrouwde en dierbare zin noch in z.g. primi-
tieve samenlevingen, noch in dictaturen te vinden is en dat
zij een fundamenteel element van vervreemding tussen
enkeling en collectiviteit, samenleving of overheid vertegen-
woordigt zonder hetwelk geen op 'civil liberties' berustende
democratie kan functioneren. Schelsky oppert de gedachte,
dat nu de bureaucratisch-industriële maatschappij als een
volgens eigen wetten draaiend systeem zonder meer wordt
geaccepteerd de 'metafysische posities', waarvoor binnen
dat systeem geen ruimte meer is, naar de privésfeer ver-
huizen, die als gevolg daarvan een belangrijke 'soziale Auf-
wertung' zou ondergaan.
Zo zouden er aan de literatuur meer voorbeelden te ont-

lenen zijn ten bewijze, dat de relatie tussen het publieke
en het particuliere aspect van ons bestaan hoogst proble-
matisch geworden is. De hiervóór onder 3) geformuleerde
mogelijkheid moet op de grondslag van historisch geheel
nieuwe omstandigheden met nieuwe maatregelen worden
nagestreefd. Men kan zich een positie denken (Schelsky
karakteriseert haar als metafysich nihilisme) waarin het
subject, de hele wetenschappelijk-technische menselijke zelf-
productie als in de grond nietig of onverschillig latend voor
wat zij is, zich op zichzelf terugtrekt zonder zich aan de
buitenwereld verder iets gelegen te laten liggen. Dat is een
romantische idee. Los van de vraag of zij in een van alle
zijden opdringende maatschappij enige kans van slagen
heeft zou zij het schisma buitenwereld-binnenwereld defini-
tief bezegelen en wat tegenwoordig vervreemding wordt
genoemd van een proces in een toestand veranderen. De
verbinding tussen buitenwereld en binnenwereld is, wat de
romantiek nooit heeft willen inzien, altijd semipermeabel ge-
weest. Dus was alle pretentie van volledige afscherming
van wat tot het eigene, het domein van het z.g. onvervreemd-
bare zelf gerekend werd illusoir. Zij wordt hopelozer naar-
mate de kunstmatige zintuigen van het technische apparaat
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vroeger voor onaantastbaar gehouden regionen dieper bin-'
nendringen. Het dilemma: totale uitlevering of totale ont-.
hechting moet vermeden worden, omdat het eerste nood-'
lottig en het tweede denkbeeldig is. Vervreemding is een;
dialectische categorie, die op de verwikkeling van de mens
in sociale werkelijkheid moet worden aangewend. Misschien.
is het niet te stoutmoedig om de eerbiediging van een
zekere intimiteitssfeer tot de z.g. functionele vereisten van
menselijke samenlevingen te rekenen. Maar hieraan zou
moeten worden toegevoegd, dat de uitzettingen en in-
perkingen van die sfeer cultureel variabel zijn. De liberale
ideologie manipuleert met een maximale, de totalitaire met
een minimale speelruimte. Daartussen bewegen zich alle
uit de geschiedenis tot dusver bekende samenievingen.
Misschien is de techniek als tegelijk universele en onpersoon-
lijke macht al bezig alle nog bestaande samenlevingen in
dezelfde richting te dringen, waardoor zij althans uiterlijk
ten slotte niet meer van elkaar onderscheidbaar zouden zijn.
De vraag is of de technische uniformiteit ook innerlijke een-
vormigheid kan opdringen of afdwingen. Het zal ervan
afhangen of zij voor of tegen de mens wordt gebruikt. Het
uitroeien van miljoenen mensen is nog slechts een kwestie
van het indrukken van een knop, zoals het aanzetten van
een radio of stofzuiger. De kleinste handbeweging kan de
grootste gevolgen hebben, waaronder catastrofale.

De voornaamste angst, die wat Ellul de 'technique sans
freins' noemt de mens inboezemt is zijn eigen manipuleer-
baarheid. Wie meent, dat die voor de z.g. innerlijke roerse-
len halt houdt is een kind. Wat wij denken, menen en voor
waar houden wordt meer en meer een functie van wat ons
via de z.g. massacommunicatiemiddelen uit de buitenwereld
bereikt. Wat ons uit die buitenwereld bereikt wordt ons
aangereikt als een met technische middelen gemonteerde
'image', waarvan de waarheid aan onze controle ontsnapt,
omdat wij over geen ervaring-uit-de-eerste-hand beschikken.
Dus verkeren wij ten opzichte van het technische apparaat
in een positie van afhankelijkheid. Het heeft zich zodanig
geperfectioneerd dat het in ons privédomein onaangekondigd
op bezoek kan komen. Ook onuitgesproken gedachten zou-
den met technische middelen achterhaalbaar zijn. Het inner-
lijk zou zich niet eens meer op een catacombenbestaan kun-
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nen terugtrekken. Misschien is dit schrikbeeld ireëel. Dat
van een totalitaire ideologie gecombineerd met een totali-
taire techniek is het in elk geval niet. Het zou het eigene
of persoonlijke tot geheimhouding veroordelen en wat ver-
vreemding heet zou erdoor beklonken zijn. Dat ware de
bezegelde vijandschap tussen binnen en buiten, innerlijk
en uiterlijk en kortsluiting voor elke dialectiek. Het neen-
zeggen zou steriel want binnensmonds blijven. Het innerlijke
moet de kans behouden zich te veruiterlijken om de uiterlijk-
heid te verinnerlijken. Anders levert de mens zich aan zijn
eigen objectiveringen uit.

HAAGSE POLITIE WIL "LEUGENDETECTOR"

De Haagse gemeentepolitie wil de beschikking krijgen over een
zgn "leugendetector" een apparaat waarvan beweerd wordt, dat
het kan dienen om vast te stellen of een verdachte bij onder-
vraging de waarheid spreekt.
In het tienjarenplan van de gemeente Den Haag heeft de politie
deze wens laten opnemen. In de gemeenteraad zal, wanneer is
nog niet bekend, over deze vreemde wens van de politie een
beslissing moeten worden genomen.
De "leugenzoeker" - een apparaat waar tegenover men in weten-
schappelijke kringen zeer sceptisch staat - kost f 60.000.

De Waarheid, 29-7-'65.
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W. F. Werrheim

HORRETJES EN SPIONNETJES

Het menselijk leven is een kringloop van zoeken en ver-
stoppertje spelen. Wat men zoekt, en wat men de moeite
van het verstoppen waard vindt, kan cultureel bepaald zijn
en van tijdperk tot tijdperk verschillen. Maar de spanning
tussen de menselijke nieuwsgierigheid en de zucht om een
deel van zijn leven aan de blik van de medemens te ont-
trekken blijft.
Wie te vrij binnenkijkt geldt als voyeur; wie niets ziet

en niets wil zien, als naieveling; wie niets wil tonen, als
huichelaar; wie te veel wil tonen, als exhibitionist. De gren-
zen van het oorbare verschuiven, zoals men een gordijn
verschuift - maar wie meent dat wij in een volstrekt open
huis leven of horen te. leven, hoort evengoed tot het genre
van de naievelingen en huichelaars - met het verschil dat
hij zichzelf voor een voyeur èn een exhibitionist houdt!
Nieuwsgierigheid is een ambivalent begrip. Aan de ene

kant wordt nieuwsgierigheid bij de opvoeding van kinderen
als een ondeugd - zij het een niet al te ernstige - gebrand-
merkt. Tenslotte moet de privacy van de wereld der ouders
worden beschermd. Maar tegelijkertijd wordt nieuwsgierig-
heid geprezen als een bron van alle drang naar kennis en
inzicht.
Nieuwsgierigheid kan zich dan ook kleden in allerlei ge-

daanten, waarbij de ondeugd tot deugd wordt omgebogen,
en de nieuwsgierigheid van haar 'ongezonde' trekken wordt
genezen. De 'wetenschappelijke onderzoeker' luistert naar
de dorpsroddel en noemt deze 'sociografie'; hij duikt in de
archieven en nagelaten brieven en presenteert deze als
'biografie'. De journalist scharrelt rond in de lobbies op het
Binnenhof en de café's op het Buitenhof en verzamelt
'informatie' ten dienste van de samenleving. De parlemen-
taire oppositie probeert eveneens overal het oor te luisteren
te leggen - zelfs al moet daarvoor een bandrecorder in de
vergaderzaal van een regeringspartij worden geplaatst _
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om haar rol van 'draagster der maatschappelijke kritiek' te
kunnen waarmaken. De BVD en andere inlichtingendiensten
gebruiken verklikkers en provocateurs om, in het belang van
de binnenlandse veiligheid, 'staatsgevaarlijke' figuren of wat
daarvoor moet doorgaan te schaduwen. Het vermoeden is
wel eens uitgesproken, dat ook de privacy van de brief-
wisseling en de telefoonverbinding voor hen niet langer
'veilig' is. Hoe meer de techniek wordt geperfectioneerd, hoe
eenvoudiger het trouwens wordt, met verborgen microfoon-
tjes, zelfs van een zekere afstand, in de beslotenheid van de
huiskamer binnen te dringen.
En deze inbreuk op de privacy hoeft niet perse door

politieke motieven te worden ingegeven. Het kan gewoon
een middel zijn tot commerciële spionage bij het bedrijf
van de conCUlTent.En ook dan zal de moraliserende ratio-
nalisatie niet ontbreken. Een moraal van trouw aan het
eigen bedrijf kan voor de 'organization man' de spionnage
van een kwalijke praktijk tot een dure en niet eens zure
plicht omtoveren.
Hoe verweert het individu zich tegen al deze ingrepen

in het privéleven? Door verwoede pogingen om nog een
privé sector af te sluiten met horretjes waar geen onbeschei- .
den blik kan doordringen. Want volstrekte openheid kent
geen samenleving en geen individu, hoe sterk ook de open-
heid in bepaalde tijden en samenlevingen als cultuur-
ideaal wordt aangehangen.
Annie Romein toont in haar inleiding aan, dat men in

vroegere eeuwen veel opener was dan in de Victoriaanse
negentiende. Ditzelfde ervaart menig cultureel antropoloog
of socioloog die in een niet-westers land onderzoek doet. Het
is hem vaak nauwelijks mogelijk, voor zichzelf enige privacy
te bevechten, daar de boerenmaatschappij, te midden waar-
van hij zich vestigt, dit begrip in de westerse zin niet kent.
Chabot schrijft over zijn dorpsonderzoek in Zuid-Celebes:
'Ik bemerkte, dat steeds iemand mij gezelschap hield en
ondervond dat als hinderlijk; pas later bleek, dat dit tot
de gewone beleefdheden behoort, die jegens een gast in
acht genomen worden; een Makassaar is ongaarne alleen, en
meent dus, dat ook zijn gast dit onprettig zal vinden' .. De
cultureel antropoloog is aan de andere kant vast van plan,
de 'privacy' van de mensen onder wie hij werkt te door-
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breken door te trachten achter hun diepste geheimen door
te dringen.
Want ondanks de schijn van het tegendeel blijft ook in die

niet-Victoriaanse maatschappij de behoefte aan een privé-
privé-sector bestaan. Men wenst niet al zijn geheimen prijs te
geven; laat staan aan de vreemdeling; en het aller-
minst aan een vreemdeling die met de machtige groepen ge-
identificeerd wordt en met deze verkeert. En in Moslimse
landen geniet de vrouw een 'privacy' in de afgesloten ruim-
ten van het huis, die haar beschermt tegen onbescheiden
blikken van vreemde mannen, maar die een Europese vrouw
haar niet zou benijden.
Iedere maatschappelijke groep ontwikkelt zijn eigen

vormen van 'privacy'. In een overwegend agrarisch milieu,
met een grote afstand ten opzichte van een aristocratische
of koloniaal-ambtelijke bovenlaag, kan 'privacy' de gestalte
aannemen van een extreme vormelijkheid, waarbij spreken,
zwijgen en gebaar kunnen dienen tot het verbergen van
wat er in iemands binnenste omgaat. Waar de privacy van
de besloten Victoriaanse huiskamer ontbreekt, kan de
feodale omgangsvorm dienen om de diepste gedachten te
verbergen. De koloniale volken hebben vaak een perfecte
techniek ontwikkeld om de machtige heersers omtrent hun
diepste gevoelens te misleiden en omtrent de meest wezen-
lijke elementen van hun samenleving op een dwaalspoor
te leiden. Deze komen vaak even weinig te weten als een
Duitse tourist die aan eer; Amsterdammer de weg naar de
Euterpestrasse vraagt.
De cultus van eerlijkheid en openheid, typerend voor de

twintigste eeuwse westerse wereld, komt dan ook pas op
wanneer ieder met zijn huisje of zijn flatje al een minimum
aan beslotenheid voor een privé-leven heeft geschapen.
Maar ook deze privé-sector wordt nu door de moderne

techniek en de massacommunicatiemiddelen aangetast. En
het individu behoudt een belang om zich tegen de binnen-
glurende buitenstaanders en de uit hun spionnetjes loerende
buren - wie komt er in jouw huisje? - te beschermen.
Er is misschien veel, waarvoor Victorianen zich geneerden

en waarvoor wij nu, sinds Freud en de cultus van open ramen
en gemengde zwembaden, gemakkelijker uitkomen. Maar
zich volkomen blootgeven? Dat nooit. Elk individu houdt
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een levensbelang bij het behoud van een privé-sector. Al was
het alleen maar, om een bepaald 'image' van zijn eigen per-
soon voor de buitenwereld in stand te houden; en misschien
ook voor zichzelf en zijn naaste omgeving, voorzover deze
de zwakheden niet al lang heeft doorzien. Geen reactie is
zo fel, als die welke er toe strekt om de eenmaal gevestigde
image te verdedigen, en aantastingen ervan te bestrijden.
Daartoe moeten bepaalde aspecten van de persoonlijkheid
worden verhuld. De toegelaten speelruimte voor afwijkingen
van het algemeen aanvaard gedragspatroon blijft ook in
onze meer gedifferentieerde samenleving beperkt. Men moet
zich conformeren - of een bepaalde mate van conformiteit
voorwenden. Aan zulk een min of meer consistente image
heeft de kantoorklerk en echtgenoot evengoed behoefte als
de bankdirecteur of vooraanstaand politicus. En om de image
te bevestigen, zal menige schrijversweduwe met een scherp-
keurende blik iedere publicatie uit nagelaten brieven willen
censureren.
Maar ook lagen van de bevolking, die totnutoe het recht

op privacy door armoede, enge behuizing en nederige sociale
positie was ontzegd, beginnen voor hun sectortje privé-leven
te vechten. Het zal niet lang meer duren, dat de Keesjes-
Diakenhuismannetjes een voogdij-tot-de-dood-er-op-volgt in
bejaardentehuizen over hun doen en laten zullen toestaan.
Het is ook niet meer vanzelfsprekend, dat de demonstratie
van patiënten aan studenten tot de 'lagere klassen' beperkt
moet blijven. Terwijl de vooraanstaande persoonlijkheden
bezig zijn hun recht op privacy meer en meer kwijt te raken,
staat de strijd om privacy van de gewone arbeider nog pas
aan het begin.
Er is één privé-terrein waar de buitenwereld nog moeite

heeft door te dringen - en dat is de wereld van de gedach-
ten. 'Gedanken sind fref. 'Die Kontrabande die mit mir
reist, die hab ich im Kopfe stecken' dichtte Heine in zijn
Deutschlandreise.
Maar is dat wel zo? Ook op de vrije gedachte worden

aanslagen gepleegd. Door cle psychoanalist, die de patient
van zijn complexen zal genezen; door de psycholoog die
zijn persoonlijkheid test en deze tot in de diepste diepten
ontleedt, alleen maar om, in opdracht van het bedrijf, zijn
geschiktheid voor promotie vast te stellen; door de biecht-
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vader die hem van zijn zonden wil bevrijden. Of ik mij aan
het nieuwsgierig ook van de psycholoog wil blootgeven, moet
ik zelf weten; wat ik aan de biechtvader kwijt wil, daar ben ik
zelf ook nog bij.

Maar er zijn ook maatschappelijke situaties en kerkelijke
milieus waar een zich onttrekken aan deze inkijk zich maat-
schappelijk wreekt. William H. Whyte ontwierp in zijn
best-seller The Organization Man al een handleiding, 'how to
cheat on tests', om voor het Amerikaanse individu zijn recht
op een vleugje privé-leven en non-conformisme te redden.

Wie evenveel of meer weet dan ikzelf, heeft macht over
mij. Maar die macht blijft beperkt, zolang ik er op kan
rekenen, dat de machtige het vertrouwen niet schendt.

Geheimhouding is het laatste bolwerk van de privacy.
Waaraan ontlenen wij de pretentie om een bepaalde image
te kunnen handhaven? Ten dele aan de maatschappijke con-
ventie, die niet toestaat om aan ons alles over te brieven
wat over ons gezegd wordt; maar toch ook aan de conventie
en erecode die met zich meebrengt dat niet alles wat iemand
weet aan anderen wordt overgebriefd. Wie al te gemakkelijk
zijn geheimen prijs geeft, verliest zijn macht, en zijn kans
om opnieuw in vertrouwen te worden genomen. Zelfs wie
zijn macht gebruikt als chanteur, behoudt zijn macht alleen
zolang hij de bedreiging niet uitvoert! En ook een geheime
inlichtingendienst verliest zijn macht wanneer hij deze te
openlijk gebruikt. Hij kan geheime rapporten sturen naar
autoriteiten om bepaalde personen van benoeming uit te
sluiten - maar hij kan niet in de krant gaan zetten, wat er
door de telefoon is afgeluisterd. Het enige gevolg zou zijn,
dat men een beter communicatiemiddel dan de telefoon zou
gaan gebruiken voor zijn vertrouwelijke mededelingen.

Maar dat privacy een probleem is, ligt hieraan, dat de
grenzen van toelaatbare indiscretie aan het verschuiven zijn.
Werkt men in een vreemde samenleving dan ontbreekt soms
zelfs ieder aanknopingspunt voor het vaststellen van die
grenzen, behalve het door de eigen cultuur bepaalde ge-
weten. Een sociaal onderzoeker heeft zijn eigen nieuws-
gierigheid - hij zal dit met een minder ongunstig geladen
term betitelen - bevredigd door lid te worden van een
geheime broederschap, waardoor hij inzicht heeft verkregen
in de riten en de achtergronden daarvan. Hij komt thuis in
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de westelijke samenleving. Mag hij er over publiceren? Ik
'ken er een die meent van niet, en daarom aan zijn collegas
zeer essentiële kennis onthoudt, en straks zijn kennis mee
in het graf neemt. Een ander zal minder remmen voelen
en zal de plicht als man van wetenschap boven de eis van
volstrekte vertrouwelijkheid stellen - maar hij zal proberen
zijn verslag zo in te kleden, dat elke identificatie met be-
paalde individuen of localiteiten onmogelijk, of althans bij-
zonder moeilijk wordt.
Het collectief van sociale onderzoekers zal zich ook in

onze eigen samenleving aan gemaakte afspraken over ver-
trouwelijkheid van interviewgegevens moeten houden - al
was het alleen omdat anders een volgende keer de bereidheid
om zich te laten interviewen aanzienlijk kan gedaald zijn.
Maar soms krijgen wij ook het gevoel, dat vandaag over

schending van vertrouwen lichter wordt heengelopen dan
in vroeger tijden.
Met een zeker cynisme verklaarde de toenmalige Directeur

van Justitie in vóóroorlogs Batavia, Mr. J. J. Schrieke, toen
hij het had over het vooraanstaand Chinees Volksraadlid
Mr. H. H. Kan: 'Als ik een geheim weet, vertel ik het direct
aan Kan, want anders vertelt hij het nog dezelfde dag aan
mij.' Dit was in de tropisch-koloniale sfeer, waar de roddel
weliger bloeide dan in onze gematigde streken. In diezelfde
periode verkreeg een berucht hoofdredakteur van een van
de grote dagbladen, naar men zeide, zijn primeurs, door
van ambtenaren een geheim dossier aan te houden. Op
gezette tijden kon hij dan met behulp van chantage staats-
geheimen los krijgen. Maar tegelijkertijd werden in andere
koloniale kringen heel strenge normen in acht genomen.
Het faculteitsgeheim aan de Rechtshogeschool te Batavia
werd, naar ik uit ervaring weet, zorgvuldig bewaard. Uit
ervaringen van de laatste jaren krijg ik de indruk, dat het
besef van de vertrouwelijkheid van het besprokene in facul-
teitsvergaderingen sedert de oorlog nogal verzwakt is. Maar
het is ook mogelijk, dat de Bataviase Rechtshogeschool al
vóór de oorlog, in vergelijking met de Nederlandse universi-
teiten, een uitzondering vormde.
Het is evengoed denkbaar, dat de verzwakking van be-

paalde vormen van geheimhouding samenhangt met een
wijziging van bepaalde maatschappelijke normen. Het facul-
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teitsgeheim, en de gehele daarmee verbonden code omtrent
de voorziening in leerstoelen, waarnaar men niet solliciteert
maar waarvoor men wordt uitgenodigd, hangt samen met
een regentenmentaliteit. Een selecte groep heeft zich in het
verleden het recht gereserveerd om de eigen boontjes te
doppen.

Er bestaat een tendentie van de wetenschappelijke staven,
en van de gehele wetenschappelijke wereld, tot meepraten.
Er zijn misschien ook sterke argumenten aan te voeren voor
het recht van sollicitatie, openbare behandeling en ver-
antwoording van de te nemen beslissingen.

Maar of daarmede de materie uit de sfeer van privacy
wordt gehaald? Nu al is er een tendentie in faculteits-
vergaderingen te bespeuren om de eigenlijke argumenten
tegen een bepaalde candidaat te verzwijgen; men voelt er
niet voor, dat de jongere collega straks door indiscretie de
minder waarderende uitingen ter are zullen komen. Deze
neiging om de eigenlijke argumenten te verzwijgen, zal bij
openbare behandeling misschien alleen maar sterker worden.
Een vooraf lobbiën in kleine privé kring zal vermoedelijk
de behandeling in een regentencollege vervangen, wanneer
het faculteitsgeheim officieel is opgeheven.

Ook de openbare behandeling van staatszaken heeft de
privacy en de geheime diplomatie niet uit de politiek ge-
bannen - de gordijnen zijn alleen verschoven.

De strijd om openheid en om de kans op kritiek op het
doen en laten van managers en regenten zal met grotere
heftigheid worden gevoerd, naarmate meer groepen zich uit
een positie van nederigheid weten te emanciperen. Maar
de machtigen zullen nieuwe wegen zoeken om in conclaves
en Bilderbergconferenties hun geheime diplomatieke macht
te handhaven.

Maar ook de zwakken behouden hun verweer tegenover
de machtigen. Tijdens de Duitse bezetting leerden velen,
die in het verleden de eerlijkheidseis absoluut hadden ge-
steld, dat ook zwijgen, luisteren en liegen een morele
eis kan zijn, en tevens een voorwaarde voor zelfbehoud.

Hoe dieper de inbreuk van de machtigen op ons privé-
leven, hoe sterker ook het verzet van het brede publiek zal
zijn, en zijn streven om de nieuwsgierige spionnen buiten
de deur te houden.
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De angstfantasieën van Orwell en de zijnen over een
volledig door de machtigen der aarde beheerst denk- en
gevoelsleven van de grote massa miskent de potentiële weer-
stand van ieder mens tegen inbreuken op zijn privé leven.
Maar even irreëel als deze fantasieën is de gedachte dat de
massa een volledige openheid van de zijde van de machtigen
zal kunnen afdwingen.
Zowel de drang naar groter openheid als die naar een

restje privé-leven, beschermd tegen onbescheiden inkijk, zal
de inzet blijven van een duurzame spanning en eeuwige
strijd.

EEN GEVAL VAN DE B.V.D.

A. J. Koejemans, ex-communist, ex-redacteur van De
Tribune-De Waarheid. ,werd tijdens de Hongarije-paniek
bezooht door 'iemand ,van de regering', die hem uitnodigde
Paul de Groot 'een hak te zetten' en tegelijk de regering een
dienst te ,bewijzen.Toen hij voor die uitnodiging bedankte,
dreigde zijn 'bezoeker, dat hij daarmee zijn a.s. schoonzoon
wel eens zou kunnen benadelen, die immers op het punt
stond reserve-officier te worden.
K. wees zijn bezoe'kerbeleefd de deur, maar kort daarop

verscheen er een tweede afgezant 'van de regering', die zich
aandiende als een kennis van de schoonzoon,de eerste als een
lompe sufferd verloochende en het veel subtieler aanlegde:
K. zou zich verdienstelijk kunnen maken door een geschiede-
nis te schrijven van de communistische ,partij, waarvan hij
de tegenwoordige toestand, de verschillende stromingen, etc.
zo goed kende. Als hij een typiste tot zijn beschikking wilde
hebben .
K. ,bedankte weer ,beleefd en een poging achteraf om col-

lega's-boekhandelaren uit de buurt in te schakelen in het
bespionneren van de concurrent mislukte. Maar wie K.'s
sober verhaal in zijn boek Van Ja tot Amen (Amsterdam
1963) leest, denkt: er zijn meer ex-communisten in Neder-
land, hebben zij ooikzo'n 'bezoekgehad? En ook deze onfrisse
belangstelling, al of niet beleefd, afgewezen?
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J. J. Buskes

NUDISME

In 1964 publiceerde Bert Evenhuis zijn pocket over
Naturisme en nudisme: een levenshouding onder de titel:
Het naakte bestaan. Als ondertitel gaf hij zijn pocket mee:
'Kruistocht tegen de ont(w)aarding van het simpele leven'.
Het boek heeft een bepaald gezag omdat de Internationale
Naturisten Federatie het als 'een uitzonderlijk goed gesteld
en zeer belangrijk document' bekroonde met een speciaal
ingestelde prijs van het Literatuurfonds.
Het is ons om de grondmotieven te doen, die al op het

titelblad worden aangeduid: het naakte bestaan en het
simpele leven!
De naaktheid is voor de naturist het middel om zichzelf

en de ander terug te vinden. Daarbij gaat het om de geeste-
lijke vernieuwing van de mens door een konsekwent in prak-
tijk gebrachte eerlijkheid, onbevangenheid en natuurlijkheid,
door een openheid en een niets te verbergen hebbende
naaktheid.
De naturisten willen de natuur in eer herstellen. Echter

niet op de wijze van Rousseau: terug tot de natuur! Ze be-
doelen niet onze maatschappij in de natuur te herplaatsen.
Ze willen veeleer de natuur een plaats geven in ons maat-
schappelijk leven. Ze weten te goed, dat de mens nooit één
met de natuur is geweest. De mens heeft altijd buiten de
natuur gestaan. Hij benijdt het dier, dat geheel in de natuur
past. Hij verlangt echter naar ongecompliceerdheid en een
zuiver leven.
Het naturisme is dan ook een reactie op de tegenwoordige

samenleving met haar onnatuur. De valse moraal ten op-
zichte van de oorspronkelijk natuurlijke sexualiteit en de
even natuurlijke naaktheid en onbedektheid van het mense-
lijk lichaam wordt afgewezen. Het begrip schaamte ten
opzichte van het naakte lichaam wordt ontmaskerd als een
cultuurverschijnsel. Naaktheid is de laatste konsekwentie
van een gezonde geest. Men streeft niet naar een naakte
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samenleving, maar wel beschouwt men de naaktheid als
een middel tot creatie van een geestesgesteldheid, welke
door gezondmaking van de individu ook de gemeenschap
kan saneren. Naaktheid is een gevolg van vertrouwen in de
menselijke waardigheid.

Het naturisme is volgens Evenhuis geen geloof, maar
een levenswijze, die tot zelfbevrijding leidt. Met de kleren
legt men het vuil van de wereld af. Het leven wordt weer
een harmonisch en natuurlijk geheel. Het paradijs, ook al
is het er nooit geweest, blijft lokken: de ongecompliceerde
wereld van het kind, dat nog niet in de maatschappij is
verstrikt. De symboliek van het oude paradijsverhaal blijft
actueel. Door te eten van de boom der kennis verwijderde
de mens zich van zijn oorsprong. Die verwijdering gaat
dag in dag uit voort. De herkenning van het leed, dat de
mens zich daardoor berokkent, is echter gering.

Het naturisme betekent niet uitsluitend nudisme. Het
heeft vele facetten: niet roken, niet drinken, vegetarisme,
antivivisectie, natuurgeneeswijze, gebruik maken van de
natuurkrachten (i.z. de zon).

Wat de sexualiteit betreft, meent men, dat het gekleed
zijn de lichamelijke verschillen tussen de beide geslachten
tot een geheim maakt. Waar het lichaam als minderwaardig
en zondig achter de kleding verstopt wordt, gaat de eerbied
voor het lichaam als schepping van de geest, voor het na-
tuurlijke en daarmee voor de natuurlijke zedelijkheid ver-
loren. Waar het lichaam als een natuurlijk gegeven ook in
zijn naakte functionaliteit geaccepteerd wordt, zal een over-
prikkeld gedachtenleven uit een ziekelijke maatschappij
weer tot rust kunnen komen.

De schaamte is fictief. Zuiver van nature komt het
schaamtebesef niet voor. Steeds zijn er bepaalde motieven
voor aanwijsbaar. Men is de naaktheid ontwend. Het
schaamtegevoel bij het naakte is een gevolg van de bekleding
van het lichaam. Het openbaart zich nadat de mensen be-
gonnen waren zich te kleden. Het schaamtebesef is geen
wezenstrek van de menselijke natuur. Het is een kunstmatig
besef, waaruit zich een angst ontwikkelt voor alles wat
naakt is. Naakt heeft echter niets met sex van doen. Het
naakte lichaam is het symbool van de zuiverheid. De goede
sexualiteit wordt gereserveerd voor het privéleven. Schaam-
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te voor het geslachtelijke en de geslachtsdelen is een cultuur-:
aanwensel, een aangeleerde, niet aangeboren grootheid.
Waar niets meer verborgen is, valt niets meer te raden. Func-
tionele naaktheid is a-erotisch. Als deel van de natuur staat
het lichaam buiten goed en kwaad. Het is de meest natuur-
lijk zaak van de wereld. Waarom zou men zich eigenlijk:
schamen voor iets dat rein is? Niet het lichaam, maar het
denken van de mens is schuldig. Het lichaam is niet zondig.
De mens is door de eeuwen heen zondig gemaakt tengevolge
van de schijnheiligheid.

Er zit in de pocket van Evenhuis nog al wat theologie.
Waarom zouden we ons schamen voor wat we zijn, wan-

neer God zich niet geschaamd heeft ons zo te scheppen?
God schiep de mens naar zijn beeld. Daarom kan de mense-
lijke gestalte als zodanig geen kwaad in theologische zin
inhouden. Evenhuis noemt Ile du Levant, het eiland der
nudisten in Frankrijk, de moderne Hof van Eden: we lopen
er naakt rond en voelen ons in onze natuurlijke staat opge-
nomen, één geheel met de natuur rondom ons.

Nog een paar veelzeggende citaten.
Naturisme ontstaat altijd in overcultuur, de meeste aan-

hangers komen uit de grote steden I
Het dier is geheel in de kosmos opgenomen. De mens valt

door zijn intellect, door zijn onderscheiden van goed en
kwaad, uit het kosmisch middelpunt. Er is in zijn leven een
disharmonie met de natuur, maar in de natuur zal de mens
eenmaal de waarde van het simpele leven en het naakte
bestaan herontdekken.

De studie van Evenhuis is onthullend. Niets wordt be-
dekt. We weten precies waar we aan toe zijn. Juist daarom
hebben we het gevoel, dat Evenhuis moeilijk kan volhouden,
dat het nudisme geen geloof, maar alleen een levenswijze is.
We menen op grond van zijn studie te mogen zeggen, dat
het een geloof is: een levensbeschouwing, die alles te maken
heeft met het nudisme als reactieverschijnsel op over-
cultuur, dat wil zeggen: met de vlucht uit de geschiedenis
en de cultuur in de natuur.

In het nudistenkamp wordt de tijd gerelativeerd. De
tijd gaat verloren. Er is alleen maar de zon. Men leze de
bladzijden 340-344. Een wereldlijk gebeuren is in het grote
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kosmisch verband van geen betekenis. Van betekenis is de
innerlijke verwerking van dit gebeuren, want deze werkt
direct mee aan de geestelijke evolutie naar natuurlijkheid,
oprechtheid en liefde. De betrekkelijkheid van tijd en moraal
herinnert slechts aan de eeuwige verandering en is tegelijker-
tijd de zelfbevestiging van de natuur. Zo wordt de geschie-
denis uit ons leven, liever nog: zo wordt ons leven uit de
geschiedenis weggehaald.

Evenhuis spreekt over het bijbels paradijsverhaal. Hij
heeft blijkbaar niet gezien, dat het richtingsverkeer in de
eerste hoofdstukken van het boek Genesis een ander is dan
in zijn studie. Bij hem gaan we weg uit de geschiedenis. In
Genesis komen we juist in de geschiedenis. Bij hem gaan we
op in de natuur. In Genesis laten we de natuur achter
ons. Bij hem is de schaamte een gevolg van het zich bekleden
van het lichaam. In Genesis is dat zich bekleden een gevolg
van de schaamte. Bij hem maakt het gekleed zijn de lichame-
lijke verschillen tot een geheim. In Genesis wordt de mens be-
kleed, omdat het verschil tussen man enyrouw een geheim is.

De ethische schaamte vanuit een kwaad geweten laat
Evenhuis buiten beschouwing (blz. 224). De schaamte, over
welke hij het heeft, noemt hij huichelachtig. Voor ons is het
de vraag, of men zo vlot en gemakkelijk de ethische schaamte
buiten beschouwing kan laten om dan de rest huichelarij
te noemen.

Er is dit jaar een studie over Schaamte en existentie ver-
schenen. De schrijver is dr. F. van Raalten. Wie zich in
deze dissertatie van 196 bladzijden verdiept, komt toch wel
tot de ontdekking, dat er iets meer aan de hand is dan de
pocket van Evenhuis doet vermoeden. Voordat men zo
ongeveer alle schaamte aan kant zet, zou men zich toch
eerst wat diepgaander moeten bezig houden met dit wonder-
lijk fenomeen van het mens zijn.

De schaamte kan niet in een aantal definities worden
vastgelegd. Zij kan hoogstens omschreven worden. De vraag
naar de schaamte is tenslotte de vraag naar de mens. Indien
dit waar is, kan men niet een studie van 384 bladzijden
over het nudisme schrijven en de ethische schaamte buiten
beschouwing laten, alsof de schaamte, die Evenhuis als
huichelarij kwalificeert, niet iets met deze ethische schaamte
te maken zou hebben.
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. Evenhuis heeft gelijk: de kerk heeft de sexualiteit al te
vaak als zondig gewaardeerd en de zondeval van Genesis 3
ten onrechte in de sfeer van het sexuele getrokken. Het
bijbelverhaal geeft daar geen aanleiding toe.

Van Adam en Eva in het paradijs wordt gezegd: 'Zij
beiden waren naakt, de mens en zijn vrouw, maar zij schaam-
den zich voor elkaar niet'. Zij waren in de letterlijke zin van
het woord schaamteloos. Nadat zij van de boom van de
kennis van goed en kwaad hadden gegeten - niet van de
boom der kennis, zoals Evenhuis zegt - lezen we: 'Toen
werden hun beider ogen geopend en zij bemerkten, dat zij
naakt waren, zij hechtten vijgebiaderen aaneen en maakten
zich schorten'. En nog iets verder: 'De Here God maakte
voor de mens en voor zijn vrouw klederen van vellen en
bekleedde hen daarmee'.

Duidelijk is, dat zonde als ongehoorzaamheid aan het
gebod van God in dit oud-oosterse bijbelverhaal niet het
gevolg van het zich kleden, maar dat het zich kleden en be-
kleed worden het gevolg van deze zonde is. Het is onmoge-
lijk, de ethische schaamte en de sexuele schaamte in het
paradijsverhaal uit elkaar te halen. Er is sprake van een
existentiële schaamte, welke de hele mens aangaat: de
mens in zijn verhouding tot God en tot zijn vrouw. Lichaam
en ziel kunnen we wel onderscheiden, maar niet scheiden.
De mens is nu eenmaal de ziel van zijn lichaam en het
lichaam van zijn ziel, het sexuele inbegrepen, omdat het
onmogelijk is, het sexuele uitsluitend als een zaak van het
lichaam te beschouwen. De mens is één en ondeelbaar.

Het verband tussen kleding en schaamte is een complex
verschijnsel. De schaamte gaat aan de kleding vooraf, maar
wordt door de kleding ook geaccentueerd en vergroot. Door
de gewoonte van de bekleding wordt de schaamte habitueel.
Daarom kan ontkleding als een bevrijding worden ervaren.
Elke vorm van kleding betekent een zekere distantie tegen-
over het lichamelijke. Geestelijke ontwikkeling doet deze
distantie toenemen. Het nudisme wil het lichaamstaboe over-
winnen.

Nu is naaktheid zeker niet hetzelfde als onbekleedheid.
Het onbeklede lichaam kan toch omhuld zijn. Dan wekt het
onbeklede lichaam geen schaamte. De schaamte leeft altijd
van de tegenstelling. Het naakt in de kunst kan bekleed zijn
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met de schoonheid en de adel van de menselijke geest (bij
voorbeeld: de Denker van Rodin). Elke harmonie sluit de
schaamte uit. De disharmonie tussen lichaam en ziel, lichaam
en geest, wekt de schaamte.
De etymologische afleiding van het woord schaamte wijst

er op, dat het belangrijkste aspect van de schaamte de
drang tot verberging is. Men moet echter de lichamelijke
schaamte niet als de oorspronkelijke schaamte zien. Er is
een prioriteit van de psychische schaamte.

De grote betekenis van de schaamte leert men verstaan,
wanneer men in de dissertatie van dI. Van Raalten leest,
wat Sartre in zijn L'être et Ze néant over de schaamte ge-
schreven heeft. De schaamte veronderstelt bij Sartre: 1) de
ander als aanleiding voor de schaamte; 2) mij zelf als object
van de schaamte; 3) een subject als bewustzijn van de
schaamte. Volgens Sartre behoort de schaamte tot het wezen
van onze existentie, zodra deze komt te staan in verhouding
tot de ander. De sexuele schaamte is een symbolische ver-
bijzondering van de oorspronkelijke schaamte. Het lichaam
symboliseert ons hulpeloos object zijn en zich bekleden be-
tekent: 'dissimuier son objectité, reclamer Ie droit ....
d'être pur sujet'. Maar Sartre gelooft dan ook niet, dat har-
monie in het individu een mogelijkheid is. Harmonie met de
ander is ook onmogelijk. Vandaar het échec van alle liefde.
Men behoefte het met Sartre niet eens te zijn, om te

erkennen, dat hij ons aspecten van de menselijke existentie
laat zien, die bij Evenhuis volstrekt ontbreken. Evenhuis en
de nudisten spreken te gemakkelijk over de harmonie en
zij negeren de disharmonie. Begrijpelijk, omdat ze uit de
cultuur en de geschiedenis weglopen en in de natuur terecht
komen, al moeten zij toch telkens weer uit de natuur terug
in de geschiedenis. Een nudistenkamp is het werkelijke
leven niet. Wel is het een manifestatie van ons verlangen
naar een harmonisch en daarom schaamteloos leven als in
het paradijs. Ons eigenlijke leven leven wij buiten het nu-
distenkamp: in de geschiedenis. Daarom kleden de nudisten
zich na de vacantie toch maar weer aan.
Even een anecdote, bij Evenhuis te vinden op bladzij 301.
Aan een echtpaar, dat voor het eerst een nudistenkamp

wil meemaken, wordt gevraagd naar eventuele eerdere
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nudistische ervaringen. Zij vertelden, dat ze inderdaad al
enige ervaringen hadden. Ze waren gewoon, om samen met
de buren een avondje naakt te bridgen. Stof voor meditatie
over het nudisme.
Nudisme betekent in wezen vacantie van de geschiedenis

en het werkelijke leven. Maar vacantie is alleen aanvaard-
baar, wanneer ze betrokken wordt op ons werkelijke leven
in de geschiedenis. Tenzij men de vacantie als ons eigenlijke
leven beschouwt.

Dr. Van Raalten laat behalve Sartre ook Jaspers, Scheler,
Nietzsche en Kierkegaard aan het woord. Van belang is wat
Scheler over het geslachtelijke schaamtegevoel zegt. Hij
noemt deze schaamte het geweten der liefde. Haar primaire
functie is de rol, die ze speelt in de groei tot eenheid van
de geestelijke persoon. Zij zorgt ervoor, dat aan de drift niet
wordt toegegeven voordat de liefde zich gemanifesteerd
heeft.
Al weer, ik verdedig de inzichten van Scheler niet, even-

min als die van Jaspers, Nietzsche en Kierkegaard. Het is
er mij uitsluitend om te doen, mij 'zelf te doordringen van
het besef, dat er iets meer aan de hand is dan de studie
van Evenhuis doet vermoeden. Zij is nogal oppervlakkig
idealistisch, alsof er geen vuiltje aan de lucht is en men met
zijn kleren ook het vuil der wereld aflegt. Wie het van
de bijbel niet horen wil, moet dan de moderne literatuur,
die in discussie is, maar lezen. Het is mij onbegrijpelijk dat
sommigen deze literatuur willen verbieden. Is zij een expo-
nent van overcultuur? Is zij bedorven cultuur? De één be-
antwoordt deze vragen ontkennend, de ander bevestigend.
Maar in elk geval is wat deze moderne literatuur geeft ook
een stuk werkelijkheid, dat tot de geschiedenis behoort. En
deze werkelijkheid komen wij niet te boven door haar te
verbieden en evenmin door uit deze werkelijkheid weg te
vluchten in de natuur. De schaamte is een anthropologisch
verschijnsel, dat met de structuur van de menselijke existen-
tie gegeven is. Zij bepaalt de werking van deze existentie
door haar een nooit aflatende dialectiek te verlenen: af-
remming en stimulering van het psychisch-spontane, ver-
hulling en onthulling van het lichamelijke, kritische terug-
houding en tegelijk zelfrealisering van het geestelijke, besef
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van distantie maar ook van verbondenheid met het heilige.
Het is oppervlakkig, de schaamte alleen te zien als een

verschijnsel, dat betrekking heeft op de sexuele en morele
gedragingen van de mens. Zo doet men geen recht aan de
complexiteit van het fenomeen. Dat doet men evenmin,
wanneer men de sexuele schaamte uit het gehele complex
der schaamte weghaalt en haar zonder meer als huichelarij
kwalificeert. Het leven is nu eenmaal niet een harmonisch
geheel. Dat kan men zich alleen wijs maken, wanneer men
gelooft, dat men met zijn kleren ook het vuil der wereld
aflegt. Toch weet Evenhuis zeer wel, dat de mens een wezen
is, dat altijd buiten de natuur staat. Volgens Evenhuis be-
nijdt de mens het dier, omdat dit wel in de natuur past: het
dier kent geen schaamte.

De vraag is, of wij het dier terecht benijden. Doen we het
terecht, dan gaan we naakt rondlopen: opgenomen in de
natuur. Maar de dieren lopen niet alleen naakt rond, ze
plegen ook publiekelijk sexuele gemeenschap: opgenomen
in de natuur, schaamteloos. Waarom zouden zij er zich voor
schamen? Maar waarom willen de nudisten wel evenals de
dieren naakt rondlopen, opgenomen in de natuur, maar niet
publiekelijk sexuele gemeenschap plegen? Waarom reser-
veren zij de goede sexualiteit voor de intimiteit van het
privéleven? Waarom is de schaamte voor het geslachtelijke
en de geslachtsdelen een cultuuraanwensel en schaamte voor
het paren in het openbaar niet?

De mens is een brok natuur, maar hij is ook nog iets
anders en veel meer. Wij zijn zonnekinderen (bladzij 170),
maar daarmee is niet alles over ons gezegd. Wij behoren niet
alleen tot de natuur, maar ook tot de geschiedenis. Natuur
en geschiedenis lopen niet zo maar in elkaar over. Waarom
vinden de nudisten naakt lopen op het strand in het nudisten-
kamp schaamteloos in de goede, en sexuele gemeenschap
op datzelfde strand schaamteloos in de slechte zin van het
woord? Toch wel, omdat de mens geen dier is.

Evenhuis maakt in zijn studie een terloopse opmerking
over de Doechobortsen. Volgens hem is het moeilijk het kaf
van het koren te onderscheiden. Wat voor de één symbool
van zuiverheid is blijkt voor de ander object van perversiteit:
'De Canadese Doukhobors vormden een beruchte sekte van
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Russische herkomst en asociale inslag, wier te onpas ge-
demonstreerde nudisme slechts een protesthouding vertegen-
woordigde en een teugelloze voortplanting beoogde'
(bladzij 270).
Een dommere opmerking is moeilijk denkbaar. Ik ver-

moed, dat Evenhuis niets van de Doechobortsen afweet.
Deze kritiek op hen is even dom en oppervlakkig als de door-
sneekritiek op de nudisten.
De russische secte der Doechobortsen ontstond in de acht-

tiende eeuw. Het waren ketters met gnostische opvattingen.
Christus was voor hen het universele symbool van de vol-
strekte rede. Ieder christen moet zijn eigen Christus worden
en zo het hoogste gezag in zichzelf dragen. Doechoborts
betekent: geestelijke strijder. De Doechobortsen waren een
volk met hoge zedelijke opvattingen, een communistische
secte, zeer verdraagzaam en hulpvaardig, anarchisten en
antimilitairisten. In 1895 besloten zij geen dieren meer te
slachten, niet meer te roken, geen alcohol te gebruiken, het
lichaam zo zuiver mogelijk te houden, niet deel te nemen
aan de militaire dienst. De vervolgingen bleven niet uit.
Daarom besloten zij, uit Rusland weg te trekken. Tolstoi
en zijn beide vrienden Tsjertkoff en Biroekoff deden alles,
om hun emigratie te doen slagen. Tolstoi bestemde voor dit
doel de opbrengst van zijn Opstanding. De Doechobortsen
gingen eerst naar Cyprus en daarna naar Canada. Het waren
er 7500, die in 1899 in Canada aankwamen. Zij stichtten er
landbouwkolonies, waarin zij volgens hun oude tradities
leefden. De canadese regering eiste na enige jaren de eed
van trouw van hen. Ze weigerden. Zij wilden hun kinderen
ook niet naar de staatsscholen zenden vanwege de opvoeding
in nationalistische, militairistische en imperialistische geest.
Ze zochten naar het ware mens zijn. Weer kwamen er ver-
volgingen. De Doechobortsen werden verdreven en begon-
nen elders opnieuw. Wat het huwelijk betreft hadden zij
volstrekt moderne ideeën.
In 1930 waren er in Canada 20.000 Doechoborsten.

Een uiterste linkervleugel - de Zonen der Vrijheid - was
zeer radicaal. Zij organiseerden propagandatochten. Predi-
kend trokken zij het land door, met vaandels, waarop ge-
schreven stond: 'Het Koninkrijk Gods is binnen in u'. In hun
strijd tegen de wrede vervolgingen grepen de Zonen der
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Vrijheid naar een verdedigingsmiddel, dat de officiële wereld
afschuwelijk vond, maar dat volgens een man als Bart de
Ligt een diepe aesthetische, zedelijke en symbolische be-
tekenis heeft. Om de oprechtheid van hun bedoelingen en
hun uiterste weerloosheid te bewijzen, ontdeden zij zich van
hun kleding en traden naakt voor God en mensen in de
wereld. Ze gaven hun laatste uiterlijke bedekking en be-
scherming op, om hun onvoorwaardelijk geloof in hun geeste-
lijke kracht te betonen. Zij werd uit de aard der zaak be-
schuldigd van onzedelijkheid en exhibitionisme. Evenhuis
doet nu, na jaren, ook nog zijn duit in het zakje.
Naaktheid heeft altijd een grote symbolische betekenis

gehad. Wij spreken over de naakte waarheid. En in de bijbel
staat het woord: 'Alle dingen zijn naakt voor de ogen van
Hem, met wien wij te doen hebben'.
De naaktheid van de Zonen der Vrijheid droeg een

religieus karakter. Zij vonden elke bedekking onoprecht
tegenover God en de mensen.
Wij in Nederland kennen de naaktloperij uit de geschie-

denis der Wederdopers. P. H. van Moerkerken vertelt over
wat er in Amsterdam gebeurde in zijn Het Nieuwe Jeruzalem
(bladzij 156): 'Mannen en vrouwen waren komen lopen uit
een huis aan de Zoutsteeg, naakt door den killen Februari-
dageraad, schreeuwend: Wee, wee! de wrake Gods! ....
Hun klederen hadden zij gesmeten op den haard; het houten
huis was gaan branden. En voor den Schout hadden zij
gezegd, dat de waarheid na~kt moest zijn!'
Het is mijn bedoeling niet, de Doechobortsen en de

Wederdopers te verdedigen. Ik vraag alleen aandacht voor
hun eigenlijke intenties: de volstrekte oprechtheid, de naakte
waarheid. Evenals de nudisten, zij het op een andere wijze,
lopen zij weg uit de geschiedenis. De nudisten lopen uit de
geschiedenis weg. . .. de natuur in. De Doechobortsen en
de Wederdopers lopen er uit weg .... het Nieuw Jeruzalem
in. De nudisten nemen vacantie. De Doechobortsen en de
Wederdopers anticiperen.

De nudisten levend in een overcultuur zoeken de natuur,
weg uit de geschiedenis. De mensen van de natuur zoeken
de cultuur, de geschiedenis in.
In Cameroun leven de stammen van de Kirdi, opgenomen
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in de natuur. Hoe kleden zij zich? Bij de vrouwen varieert
de schaambedekking van een vers bosje bladeren via een
lapje van kralen tot een metalen driehoek. Bij de mannen
loopt de kleding uiteen van helemaal niets tot een lange
moslemjurk. De Fulani drongen het land van de Kirdi binnen
en namen de beste stukken grond in bezit. Zij met hun
superieure cultuur noemden de primitieve bewoners van
het land Kirdi, dat wil zeggen: barbaren. Daarom zeiden
de Kirdi tegen alles van de Fulani: nee! Zij werden mensen
van het nee-complex. Toen later de blanken kwamen, zeiden
ze ook: nee!

Sinds 1960 is Cameroun vrij en werden de Kirdi vrij.
Ze begrijpen er nog niet veel van. Zij moeten de omwente-
ling, die zich in Afrika voltrekt, nog verwerken. Dat is ge-
schiedenis. Zij verlaten de kale bergen en gaan de vrucht-
bare dalen bewerken. Eeuwen lang hebben de Kirdi vrij-
wel naakt gelopen, maar kort geleden heeft de regering
- de regering van het onafhankelijke Cameroun - meege-
deeld, dat in een onafhankelijk land, dat een volwaardig lid
van de grote volkenfamilie wil zijn, de inwoners kleren
moeten dragen. Ongekleed op de markt verschijnen mag
niet meer. Deze aankleedcampagne heeft merkwaardige ge-
volgen. Omdat de Kirdi arm zijn, kopen ze geïmporteerde
amerikaanse vodden. Het hele gebied maakt daardoor een
verpauperde indruk. In de blote tijd kreeg men die indruk
niet. In weerwil van de kleine hutten en het primitieve leven.
De primitiviteit en de blootheid behoren bij elkaar. Het
oude is nu voorbij, maar het nieuwe is er nog niet helemaal
en soms nog helemaal niet. De Kirdi zijn uit de natuur in
de geschiedenis terecht gekomen.

Laten we reëel blijven. Er is veel huichelarij, maar kleding,
die met schaamte te maken heeft, met distantie en dis-
harmonie, is als zodanig geen huichelarij. Schaamte is toch
blijkbaar een verschijnsel, dat tot de menselijke existentie
behoort en de menselijke existentie is een stuk geschiedenis.
Wij kunnen wel zo nu en dan vacantie nemen, maar wij
kunnen niet uit de geschiedenis weglopen.

Ik weiger mijzelf met mijn lichaam te identificeren en
mijzelf enkel te beschouwen als een brok natuur. Mijn kleren
zijn een uiting van mijn existeren in de geschiedenis. Ik ben
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niet slechts een lichaam, maar ik heb ook een lichaam. Ik
onderscheid mijzelf van mijn lichaam. Als ik een zondeloos
mens was, als ik niet wist te onderscheiden tussen goed en
kwaad, zou ik mij niet schamen, zou ik schaamteloos zijn.
Maar ik ben een kind van Adam en heb van de boom van
kennis van goed en kwaad gegeten. Het paradijs is voor mij
verloren gegaan. Ik leef in de geschiedenis en mijn terug-
keer naar de natuur kan voor mij alleen vacantie zijn, niet
mijn eigenlijke leven. Er is schaamte buiten alle zonde om.
Wetenschappelijk-psychologisch is de schaamte een existen-
tiaal. Er is ook schaamte die met zonde te maken heeft. In
beide gevallen gaat het om het behoud van de menselijke .
waardigheid. Schaamte is een zaak van humaniteit. Schaam-
teloosheid is onmenselijk.
Naaktheid kan echter nog iets anders zijn dan schaamte-

loze ontbloting. Er is een beklede naaktheid. De naaktheid
van een beeld kan een eschatologisch teken zijn. Het be-
zielde en in die zin beklede lichaam is schoon.
Wij leven in de geschiedenis, dat wil zeggen: in de dis-

harmonie. Maar wij verlangen naar harmonie. Karl Barth
heeft gezegd: de mens existeert als ziel en lichaam, geest en
natuur, innerlijk en uiterlijk, gericht op de synthese van
deze beide momenten, maar deze synthese ook altijd ont-
berend. De synthese wordt niet bereikt, maar wij blijven
toch de oorspronkelijke eenheid des levens zoeken. Vandaar
de vacantiepoging van de nudisten. Vandaar de anticipatie-
poging van de Doechobortsen en de Wederdopers. En in
alle wezenlijke cultuur uit zich het pogen de verloren een-
heid te grijpen. Het naakt in de kunst kan een teken van
de synthese zijn, een herinnering aan het verloren paradijs
en een belofte van een nieuwe aarde.
Prof. G. van der Leeuw heeft eens gezegd: 'Im Kleid

steekt die ganze Anthropologie'.
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'LANGZAMERHANDZALMEN HET VERGETEN'

Er is een. verbijsterende passage in de Correspondanee
entre André Gide et Paul ClaudeLClaudel was rooms conver-
tiet en probeerde ook Gide binnen te loodsen. Na lange tijd
van twijfel verkrijgt Olaudel de sterke indruk - door een
passage in Gides boek Les Caves du Vatican, nl. de monoloog
van Lafcadio: 'Le curé de Covigliajo, si débonnaire, ne se
montrait pas d'humeur à dépraver beaucoup l'enfant avec
lequel il causait. Assurément il en avait la garde. Volontiers
j'en aurais fait mon camarade; non du curé, par,bleu! maïs
du petit ... Quels beaux yeux il levait vers moi!' enz., Livre
Cinquième - dat Gide pederast moet zijn. In een onthutsend
grove ,brief sommeert ClalUdelzijn vriend Gide hem de waar-
heid te zeggen. Gide is geschrokJken maar antwoordt heel
waardig hoewel triest. Het is waar dat hij voor vrouwen nooit
enig verlangen heeft gevoeld. Hij is getrouwd en van zijn
vrouw houdt hij meer dan van wat ook ter wereld, maar er
is geen verlangen. Gide is in deze 'brief heel duidelijk. Hij
vraagt Claudel geen gebruik te maken van zijn huidige ken-
nis, hij wil niet dat zijn vrouw getroffen wordt.
De 'wijzewaarop Claudel op deze ontroerende en overtui-

gende brief antwoordt is onvergetelijk. Weinig genuanceer-
der dan een boerenpastoor uit de ergste verhalen, met de
meest ibekrompen praatjes, gaat hij te keer. Onvermijdelij,k
verwijst hij Gide naar een abbé - aan wie hij ook inmiddels
al geschreven 'blijkt te hebben. Hij dringt er op aan dat Gide
de desbetreffende passage van Les Caves in de boekuitgave
achterwege laat: 'Peu à peu on oubliera'.
Gide antwoordt: 'Non; ne me demandez ni maquillages ni

compromis .. .'
P. S.
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F. E. Frenkel

STEKELIGHEDEN OVER PRIKKELINGEN

Bij het begrip 'privacy' zou ik - en het is misschien
wel van belang dat vast te stellen - bepaald niet in de
eerste plaats aan pornografie gedacht hebben. Ook niet,
wanneer al aangegeven was dat het aspect van privacy
in de sexuele sfeer bedoeld was. Ik zou dan eerder denken
aan exhibitionisme of aan een sexueel handelen van anderen
op een dusdanig slecht gekozen plaats, dat derden er ge-
makkelijk onvrijwillig getuige van kunnen worden, of ook
aan een overschrijden van bepaalde grenzen bij blijken van
aanhankelijkheid in een zelfs zeer bepaald publieke gelegen-
heid. In deze zin en voor dergelijke omstandigheden werd
het woord dan ook gebruikt door Prof. Mr W. H. Nagel in
een artikel in het Tijdschrift voor Strafrecht van 1956 bij
een benadering van het essentiële element van dergelijke
strafbare feiten.
Het feit dat wij er sexuele organen en behoeften op na

houden is in ons dagelijks leven zo mogelijk nog sterker
weggewerkt uit de publieke sfeer dan de zaken van het
spijsverteringsproces die reeds expliciet in een aldus ge-
noemd 'privaat' plaats vinden. (Al is dat ook wel eens anders
geweest). Men vergisse zich niet. Natuurlijk wordt er tegen-
woordig al geweldig veel over gepraat; film, toneel, litera-
tuur en reclame-wezen doen openlijke publieke aanslagen
op dit fenomeen waarvan Beaumarchais reeds opmerkte
dat het een elementair verschil van mens en dier weergaf:
'drinken zonder dorst en vrijen in elk seizoen is het enige
dat ons onderscheidt van het overige vee'. Maar al dat
gepraat en al die appellen zijn grotendeels gecerebraliseerd
en ondanks alle openlijke reclame voor sexbommen en der-
zelver (slechts voor de grootste romantici 'hart'verwarmende)
prestaties in de aanbevolen film, zou men vreemd staan kijken
als een volijverig publicity-manager zich bij de uitgang van
de bioscoop opstelde om nauwgezet met benedenwaarts-
gerichte blik een statistiek van het resultaat bij het ver-
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trekkende publiek op te maken. (Ik hoop niet dat ik hen
op een idee breng; je wéét het niet tegenwoordig). En al
diegenen die er zo 'vrijmoedig' over spreken bij dagsluitingen
of ouderavonden maken op mij altijd meer de indruk zichzelf
moedig te vinden dan vrij te zijn.

Maar goed, sexualiteit is dus iets dat wij erkennen te
bezitten, doch bij voorkeur eerst laten b1ijken op ogenblikken
en in situaties die een direct rendement beloven op te
leveren. D.w.z. wanneer wij een soortgelijke responsie menen
te mogen verwachten. Slechts 'tezamen en in vereniging'
is betreding van dit anders zo private terrein mogelijk. Op
andere momenten aan het bestaan van deze hebbelijkheid
herinnerd te worden is een onaangename deuk in onze
zelfverzekerde menselijke waardigheid van puur spiritueel
karakter waarmee wij zoëven nog over straat liepen of in
onze stoel zaten te redeneren. Dat het begrip 'eerbaarheid'
hiervoor een erg gelukkig woord is durf ik nauwelijks te
beweren; dat 'openbare schennis' in ons cultuurpatroon als
het ware een V01:mvan diefstal is, lijkt mij minder te be-
twijfelen. Dat het op dit gebied zo geweldig moeilijke en
moeizame cultuurpatroon zelf bron is van het bestaan van
min of meer dwangmatige schenners - vaak zelf juist met
een groot 'schaamtegevoel' behept - is weer een geheel
andere zaak.

Wat minder eenvoudig is de 'schennis van de eerbaarheid
waarbij een ander zijns ondanks tegenwoordig is'. Het
wervende element, dat nu eenmaal in de sexualiteit geïm-
pliceerd is, houdt in feite met zoveel woorden in, dat elke
situatie van intimiteit tevoren een dergelijke schennis heeft
opgeleverd. Gemeenplaatsen als 'zij zeggen nee, maar be-
doelen ja' spreken in dat opzicht boekdelen - en men is
geneigd te denken aan het Spartaanse opvoedingssysteem,
waarbij de jongetjes moesten gaan gappen, maar zwaar ge-
straft werden als zij daarbij betrapt werden omdat diefstal
zo schandalig was, of aan de ethiek van de Parijse conventie
van 1856 waar, meen ik, werd bepaald dat een blokkade
onrechtmatig was, tenzij deze effectief was. En wie zijn
dan degenen die dan het gemakkelijkst de plank misslaan
- die hetzij door gebrek aan ervaring zich een onjuist beeld
van de situatie vormen of door onhandigheid en schroom
niet effectief genoeg zijn, en dus halverwege de poging
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blijven steken en daardoor eo ipso de genoemde tweede
casus van eerbaarheidsschennis bedreven hebben? Uiteraard
nu juist de scrupuleuzen, van wie de Britse psychiater West
opmerkte dat zij het het moeilijkst hebben bij het dilemma
een sociaal aanvaardbaar compromis te vinden tussen het
officiële morele dictaat van kuisheid en onthouding ener-
zijds en de noodzakelijkheid hun waarde als (ervaren)
minnaar te demonstreren anderzijds. Nu moet ik toegeven
dat in de practijk een dergelijk falen gewoonlijk niet direct
tot contact met de Strafrechter leidt (hoewel men hier wel
aan de wieg van een potentiëel zedendelinquent staat),
voorlopig is het al mooi genoeg dat nu juist de 'nette jongen'
die zo prompt gefrustreerd wordt, zich als 'gevallen jongen'
en mauvais sujet zal gaan beschouwen.
Maar hoe zit het nu met derden, die dan wel niet per-

soonlijk sexueel benaderd worden, maar zich onverwacht en
onbedoeld geconfronteerd zien met de sexuele activiteiten
van anderen? Op het eerste gezicht zou men, denkend aan
al het voorgaande, weer kunnen zeggen: aantasting van
privacy door onzorgvuldigheid van de betrokkenen. Zowel
practisch als naar jurisprudentie is het daarbij tot op zekere
hoogte van ondergeschikt belang of die activiteiten op een
openbare plaats zich afspeelden. Maar een aantal jaren
rechtspractijk hebben bij mij sterk de indruk gewekt - ik
zal de gevallen hier niet in extenso uiteenzetten - dat het
niet zelden voorkomt dat de zo hevig in hun eerbaarheid
geschokten hun privaatterrein danig hadden uitgebreid en
zich bijzonder veel moeite waren gaan geven om toch vooral
maar te zien te krijgen wat zij eigenlijk niet voor mogelijk
hielden. Geheel daargelaten dat in dergelijke gevallen de
toets van eerbaarheid trouwens vaak ligt bij die van ver-
baliserende politiemannen, die veel 'kwetsbaarder' blijken
te zijn dan men zou menen. Parallel aan dit verschijnsel ligt
het geval van een exhibitionist, die na op aangifte gegrepen
te zijn vlotweg bekende zich al geruime tijd wel enige
honderden malen hieraan bezondigd te hebben. De waslijst
van zijn bekentenis was zó gedetailleerd dat het niet voor
de hand lag aan te nemen dat deze bekentenis gefantaseerd
was, de aard van het delict roept die twijfel ook niet op.
Maar een oproep aan onbekende gekwetsten zich alsnog te
melden bleef geheel of nagenoeg geheel zonder resultaat.
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Zodat allicht de vraag kan rijzen, of het niet nuttig kan zijn
bij aangiften ter zake van eerbaarheidsschennis eens wat
nauwlettender toe te zien op het gedrag van de gekwetste,
en zich eens af te vragen of het wel zo duidelijk is wie nu
eigenlijk de kwaaie pier is. Ik herinner mij eens in een
science-fictionverhaal gelezen te hebben over een land waar
bijzonder weinig sex-crime voorkwam. Er was eigenlijk maar
één rechtsregel: het is misdrijf een ander sexualiter met
onwelgevallige attenties te (blijven) hinderen. Daaraan was
echter een tweede lid gekoppeld: het is óók misdrijf zich al
te spoedig gekwetst te achten. Nu zie ik deze gulden regel
nog niet zo snel in ons Wetboek van Strafrecht opgenomen,
al ware het maar omdat er geen evenwichtige jurisprudentie
van geschoolde sociaal-psychologen op aan zou sluiten. Daar-
mee bedoel ik niet dat rechters als zodanig daarvoor ten
enenmale ongeschikte personen zouden zijn, maar men moet
nu eenmaal rekening houden met het feit dat juristen met
begrippen als rechtszekerheid, bedoeling van de Wetgever
en informele bindendheid van arresten van de Hoge Raad
in het achterhoofd tegenover een in feite voortdurend ver-
anderend beeld van maatschappelijke verhoudingen quali-
tute qua een ander - en vooral conservatiever - normatief
beleid zullen voeren. Niettemin lijkt mij, nu ik het toch over
wetgeving heb, dat er al veel gewonnen zou zijn als men
eens wat meer aandacht besteedde aan de mogelijkheden
die art. 426 bis van het Wetboek van Strafrecht biedt.

Ingevoegd in 1903 om werkwilligen tegen postende stakers
te beschermen, ziet het er in zijn huidige vorm voor de
argeloze beschouwer reeds uit als een typisch 'privacy-
beschermings'artikel: Hij die wederrechtelijk op den open-
baren weg een ander in zijne vrijheid van beweging be-
lemmert of met een of meer anderen zich aan een ander
tegen diens uitdrukkelijk verklaarden wil blijft opdringen
of hem op hinderlijke wijze blijft volgen, wordt gestraft etc.
Zelfs in deze vorm levert het een nuttig afweermiddel tegen
al te opdringerige attenties ook op sexueel gebied, zonder
dat men t.a.v. de schuldige direct in de orde van grootte
van 'zedenmisdrijf' hoeft te vervallen. Enkele wijzigingen
- b.v. uitbreiding van de werking ook elders dan op de
openbare weg, hoewel je daar met huisvredebreuk ook al
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een aardig eind kan komen - zouden dat nog kunnen ver-
sterken. Een regeling als bij openbare dronkenschap, in
geval van meervoudige recidive binnen bepaalde tijd, zou
dan nog gelegenheid geven om duidelijk psychisch gestoor-
den die blijvende of ernstiger overlast opleveren met de dan
noodzakelijke maatregelen tegemoet te treden. Door niet
direct met een kanon ook op muggen. te schieten zou men
zelfs misschien een aantal potentiële zedendelinquenten in
de kiem smoren, en in ieder geval het publiek minder de
indruk geven dat men zich nauwelijks meer alleen op straat
kan begeven. Ik heb dit al eens eerder opgemerkt, maar
bij mijn weten is daar ondanks besprekingen van het des-
betreffende boek nooit iets over gezegd. Niet in de zin dat
het een overbodige opmerking was, omdat er al in die geest
aan, een herziening van de desbetreffende artikelen wordt
gewerkt, noch ook dat het om andere redenen een domme
of onuitvoerbare suggestie was.
Na al deze opmerkingen over privacy en het wapen dat

men moet hebben om deze te beschermen, is nog altijd
niet duidelijk wat dit nu met pornografie te maken zou
kunnen hebben. Men kan immers stellen, zoals Van het Reve
op 4 februari van dit jaar op een schrijversforum onder
voorzitterschap van Dr. L. van der Land deed, dat niemand
gedwongen is van datgene wat hij pornografisch acht, kennis
te nemen. En als men iets in handen krijgt bij toeval, dat
naar de eigen smaak pornografisch blijkt te zijn, dan kan
men het immers prompt terzijde leggen. Ik kan geheel daar-
laten wat in deze redenering aanvechtbaar zou zijn (b.v.
dat dit uitdrukkelijk standpunt van de wetgever van 1880
even uitdrukkelijk in 1912 verlaten is - maar wij kunnen
even goed weer terug) omdat hij in ieder geval heel duidelijk
niet slaat op een van de bekendste 'pornografie'zaken van
de laatste tijd: de rotaprenten van Veldhoen, die nu eindelijk
na arrest van de Hoge Raad niet meer sub judice zijn en in
de discussie betrokken kunnen worden. Ik breng de zaak
summier in herinnering. Veldhoen maakte gebruik van een
vermenigvuldigings-procédé dat hem in staat stelde zijn
werk voor zodanig lage prijs (FI. 3.-) aan de man te brengen,
dat hij een ideaal: 'kunst behoort bij het volk, voor iedereen
bereikbaar en genietbaar' kon gaan realiseren. Onder de
aldus vermenigvuldigde litho's bevonden zich enkele zo-
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genaamde 'Copulatieprenten' 1) Een aantal van (al) deze
prenten werd een of enkele malen gratis onder het publiek
verspreid tijdens prae-provo-spui-happenings; geruime tijd
hingen zij ook in het etalageraam van een winkel 'Galerie
Couvert' op de Prinsengracht. Moeilijkheden ontstonden er
eerst toen de beroepshappener en publiciteitsexperimentator
Robert Jasper Grootveld deze prenten op een bakfiets in
de stad ging uitventen.
Hier was dus pornografie - dat vindt de Hoge Raad in

ieder geval - die als een man-en-vrouw op de toeschouwer
toekwam. Iedereen die argeloos met het hart eer in het hoofd
dan onder de gordel verwijlend door de stad liep, zag zich
plotseling met de prenten geconfronteerd, al dan niet in
gezelschap dat tegelijkertijd zag wat hij zelf zag, en al dan
niet - wie weet - door een candid camera tevens zelf
gadegeslagen. Nu is het met het woord pornografie oppassen
geblazen. In feite dekt het twee verschillende zaken die
in de wet behandeld worden, namelijk zaken.die aanstotelijk
voor de eerbaarheid zijn en zaken die geschikt zijn om de
zinnelijkheid van de jeugd te prikkelen. Misschien ook weer
niet zo verschillend als men ziet dat aanstotelijkheid o.m.
geconstitueerd wordt door het blijken van de bedoeling de
zinnen te prikkelen (ook van niet-jeugdigen). De eerbaarheid
blijkt behalve de privacy (als ik niet geprikkeld ben moeten
de geprikkelden uit mijn buurt blijven) nog een verder-
strekkend element bevatten. Ik mag ook niet succesvo~
geprikkeld worden zonder daar eerst min of meer expliciet

1) Gelukkig ,behelsde de dagvaarding naast de zinsnede
'voorstellende een naakte man en een naakte vrouw die
vleselijke gemeenschap met elkaar hebben' ook de 'althans'
van 'in ieder geval geslachtelijke handelingen met elkaar
plegen'. Men had anders nog in moeilijkheden kunnen komen
door het arrest van de Hoge Raad van 23 juni 1950 (1950 no.
600) dat - in een echtscheidingszaak - zeer stringente eisen
aan overspel stelde. De eis van de vrouw, gebaseerd op een
strafvonnis tegen haar man wegens ontucht met een minder-
jarig vrouwelijk personeelslid, werd afgewezen met het
argument dat geen gemeenschap (overspel) had plaatsge-
vonden, nu hleek dat de ontblote mannelijkheid slechts tegen
de dito vrouwelijkheid was gebracht, ondanks de nadere
gevolgen .welker minutieuze descriptie alleen in justitiëel
proza geen pornografie opleveren.
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mijn nog ongeprikkelde toestemming voor gegeven te heb-
ben, en jeugdigen sowieso niet. 'Waartoe heb ik mijn zinnen
als zij niet geprikkeld mogen worden?' citeert mevrouw
Romein J. B. Charles - maar deze door het blad Ratio dik
op de voorpagina gedrukte slogan is, dacht ik, uit het ver-
band gerukt van een andere strekking dan overigens niet
J. B. Charles, maar Prof. Nagel in zijn qualiteit van getuige-
deskundige in de zaak Veldhoen als zijn opinie kenbaar
maakte. De bedoelde zinsnede gaat vooraf aan een betoog
dat met zinneprikkelend bepaald bedoeld moet zijn 'sexuele
zinnen', wil het begrip in de wet nog enige 'zin' hebben.
Nagel gaat dan voort met te verklaren dat ook dan Veld-
hoens - gewraakte- prenten zeker onder de omschrijving
van de wet vallen. En hij zegt dan niet dat zinnen eigenlijk
altijd geprikkeld zouden moeten mogen worden, maar be-
toogt dat, nu eenmaal het begrip 'zinnelijkheid' zelf al aan
interpretatie blootgesteld moest worden, andermaal gediffe-
rentiëerd moet worden tussen al dan niet met dit doel
expliciet voor ogen en om commerciëel succes vervaardigde
zaken. Op dit aspect - de kunstexceptie - kom ik aan het
eind van mijn beschouwing nog terug.
Wat nu is 'geschikt om de zinnelijkheid van de jeugd te

prikkelen'? Grijpen wij naar het Kinsey-report (helaas -
mannelijke subjectiviteit doet zich gelden: ik heb alleen de
human male bij de hand, en ik zal mij niet bezondigen aan
de dooddoener dat vrouwen nu eenmaal minder onmiddellijk
sexueel prikkelbaar zijn) pag. 164, alwaar terzake een lijst
is afgedrukt van Dl'. Ramsey uit 1943, behelzende ruim
zestig stimuli, waarvan ik er maar een paar zal vermelden:
'Douchen, straf krijgen, ongelukken, kerkbezoek, op (warm)
zand zitten, proefwerken, schoolrapport krijgen, geld vinden,
een politieagent zien, het volkslied horen!' Men ziet, het
zou ongekende perspectieven openen voor de officiële
provo's om een klacht in te dienen tegen het gezag en de
autoriteiten als obscene fenomenen, ware het niet dat een
dergelijke klacht vermoedelijk slecht te rijmen zou zijn met
anarchistische principes. Een ander bijzonder aspect opende
de Amsterdamse Playboy-importeur Streef in Vrij Nederland
van 4-9-1965. Na verklaard te hebben dat hij met genoegen
naar 'naakte-dames-plaatjes' kijkt, proclameert hij de ameri-
kaanse body-builders-blaadjes tot 'echt vies', 'die zijn soms
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gewoon een clubblad voor homosexuelen'. Het fijne zintuig
waarmede hij dat 'soms' weet te onderscheiden geeft deze
kennelijke kenner helaas niet prijs, maar hij staat niet alleen:
enige jaren geleden werd een braaf Naturistenblaadje object
van vragen in de Kamer toen er bij wijze van variatie eens
naakte jongetjes i.p.v. meisjes op de (bedekte) omslag ver-
schenen 2).
Daar zitten wij dan lelijk met het juridische verband van

aanstotelijk voor de eerbaarheid en zinneprikkelend. Want
de voormelde bezwaren zijn dus wel op te vatten als een
protestkreet van 'hou me vast of ik word geprikkeld'. Ik
neem tenminste niet aan dat dergelijke mensen bezwaren
gevoelen tegen b.v. afbeeldingen van een politieagent, omdat
daardoor óók (andere) mensen geprikkeld kunnen raken.
Een erg handzaam criterium levert de zinneprikkelings-

geschiktheid zo op het oog niet op en met de emotionele
reactie van wat Jan of Jannetje (laat staan hun jongste kind)
al naar gelang van persoonlijkheidsstructuur, opvoeding en
ontwikkeling 'vies' vindt, komen wij weinig verder als wij
nog niet eens weten of 'vies' betekent dat het nu juist wel
of net niet zinneprikkelend is. Ik geloof dat een stilleven
van uitwerpselen in Gorinchem geen tentoonstellingsruimte
zou halen maar elders wèl, bij slechts enkelen zinneprikke-
lend zou werken en bij velen alleen maar vage gevoelens
van onbehagen zou wekken, al zijn soortgelijke producten
in chocolade uitgevoerd rondom begin december zelfs niet
uit Gorinchemse etalages geweerd (het 1ge eeuwse zusje
van Jac. van Looy: 'pff walgde zij kwansuis').
Het constitutief element is dus nogal willekeurig. Het feit

dat in Parijs en hier te lande bars met een ruime homo-
sexuele clientèle de naam 'Fiacre' dragen liet mij volslagen
argeloos; de toch ook alleen maar zakelijke mededeling in
een medisch-historisch handwerk dat het desbetreffend voer-
tuig genoemd is naar een 6e eeuwse Ierse Heilige die be-
schermer is tegen aandoeningen van het rectum brengt een
(lichte) schok teweeg, waarbij het interessante probleem

2) Men ziet: vrouwen Iáten zich niet prikkelen, of ihebben
het misschien minder nodig, omdat mannen wel in monokini
mogen lopen, zelfs in de stad als zij tenminste aan het werk
zijn.
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rijst of ik in zalige onbewustheid al voortdurend in mijn
eerbaarheid gekwetst werd, dan wel zelf de bezitter ben
van 'the dirty mind' die volgens sommigen dan alweer 'a joy
forever' zou zijn. Evenzo passeerde ik dagelijks zonder bij-
gedachten een reclamezuil waarop een plaat van een jenever-
merk met een mannetje dat moeilijk op de rand van een
voor deze consumptie bestemd glas op zijn handen stond.
Totdat daar een prent van Veldhoen overheen geplakt werd,
die vooral de zogenaamde private parts van de betrokken
partijen allesbehalve private liet. Het nog zichtbaar ge-
bleven onderschrift: 'Een hoogstaande jonge' zal nu wel
voor mij de eerste tijd associatief geladen zijn. Daar moet
men dan Pavlov maar op aanzien, maar wie nu eigenlijk mijn
eerbaarheid gekwetst of zinnelijkheid alsdan geprikkeld zal
hebben durf ik dan niet meer te zeggen.

Een ander science-fiction verhaal handelde over een man
die met een mondvoorraadje in een tijdmachine de eerste
reis naar de toekomst onderneemt en te land komt in een
maatschappij waar tengevolge van algehele radio-actieve
besmetting reeds sedert lang alle levensgevaarlijk 'natuur-
lijk' voedsel is uitgebannen, hetgeen is gelukt langs de weg
van een geïnternaliseerd verbod - een taboe. Zijn lunch-
pakket verwekt uiteraard hevige opschudding; hij wordt
gearresteerd en tijdens zijn verhoor bij de hoogste politie-
autoriteit staat het corpus delicti kuis met een doek bedekt
op het bureau. De held wordt dan met 'chemische middelen'
zat gevoerd, en als hij van de eerste roes bijkomt ziet hij
voormelde autoriteit met zijn noodrantsoentje aan de gang,
daarbij beurtelings blikkend op oude prenten die lieftallige
meisjes tonen met manden boordevol fruit en andere
victualiën. Het verhaal is zo goed geschreven, dat de lezer
op dat moment even hevig in zijn eerbaarheid gekwetst is
als de held zelf, die als hij erin slaagt te ontsnappen en
bij terugkeer in zijn eigen tijd wordt uitgenodigd tot een
grootse feestmaaltijd, reageert met blozen. Het (Engelse)
verhaal is dan ook heel subtiel F .... getiteld!

Om al dergelijke moeilijkheden te pareren hebben wij
juristen echter een brave vriend, goed huisvader geheten,
die reeds in 1880 nimmer in volle galop te paard door de
straten zou rijden bij b.v. het uitgaan van een school en
die het criterum levert voor wat wel en niet toelaatbaar is.

576



Inzake Veldhoen werd hij in het tweede stadium gecon-
stitueerd door de kinderen van de Officier van Justitie, die
van de Veldhoenplaten er slechts één wraakten, te weten
die, waarop een antiek Japans gekleed heer een dito dame,
zo te zien in Zen's vrije natuur en bepaald in tegenwoordig-
heid van op de achtergrond in bootjes verwijlende derden,
in een voor beiden dusdanig moeizame houding op een soort
viaduct geslachtelijk benadert, dat men eerder met de
geconcentreerde blik van de dame meevoelt 'Gaan wij het
water in of niet?' dan dat men in deze ingewikkelde acroba-
tiek een zinnelijk element ontwaart. (Het keurige orgaan
dat deze prent eind 1964 afdrukte heeft daar bij mijn weten
geen moeilijkheden mee gehad; mij persoonlijk leek het
opschrift 'Hij en Zij' hoogstens wat misleidend t,a.v. de
representativiteit).

De historie, voor zo ver mij bekend, vermeldt niet of de
officierskinderen die nacht met sedativa te bed moesten
worden gelegd en de volgende dagen nauwlettend in het
oog gehouden op faux pas jegens klasgenootjes, danwel het
avondeten hebben laten staan en een ernstig gestoorde
vaderbinding zijn gaan vertonen. Maar het feit dat Japanners
op in de verte soortgelijke wijze al dan niet opzettelijk voor
kleine Japannertjes zorgen is dus blijkbaar schokkender dan
de 'white facts of life'.

Intussen brengen dergelijke beschouwingen ons niet
verder dan men in 1912 al was. 'Juist op dit terrein blinkt
de wetgever uit door een rijkdom van vage termen als
'aanstotelijk voor de eerbaarheid', als 'geschikt om de zinne-
lijkheid van de jeugd te prikkelen', daar ontbreekt alle aan-
wijzing van een geëischt 'opzet', zoodat op dit gebied een
rechtsonzekerheid ontstaan is, die de onmacht van den
wetgever ook op strafrechtelijk gebied zoo duidelijk aan het
licht treden doet en de burgers in hun bewegingsvrijheid
geheel en al overlevert aan die normen die der Richter in
seiner Brust trägt.' - aldus Mr. E. Polak in zijn aan deze
materie gewijd proefschrift. En men kan dit verifiëren door
kennis te nemen van een artikel van Mr W. H. Overbeek
in het Tijdschrift voor Strafrecht van 1961 over deze materie.
Namelijk door, als men het met instemming gelezen heeft,
eens 'blind' te raden welke van een zestal aan het slot
ter illustratie bijgevoegde afbeeldingen nu wel of niet 'on-
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wettig' genoemd zouden moeten worden. Om dan tot de
ontdekking te komen dat men in zijn evaluering onedel-
achtbare afwijkingen vertoont. Het meest exact vaststelbare
in deze materie is hoogstens een zekere tendens. Pas in
de 1ge eeuw, bij een grotere spreiding van communicatie-
middelen, begint er zoiets als een wettelijke bestrijding van
pornografie. Deze is dan vooral gericht op bescherming van
'privacy', als belang van openbare orde: niemand mag tegen
zijn wil aan hem schokkende afbeeldingen e.d. worden bloot-
gesteld. Boeken is iets anders, wie dat koopt weet zelf wat
hij doet, de overheid is er niet om over het zedelijk leven
van de burgers een met sancties te versterken waardeoordeel
uit te spreken. Dat is dan ook het standpunt bij de tot-
standkoming van het Wetboek van Strafrecht in 1880 (H. J.
en J. W. Srnidt: Geschiedenis van het W.v.S., deel I en II),
maar in die tijd komt de kerkelijk-politieke stroming in ons
staatsleven om door overheidsbemoeiïng te regelen wat een-
maal de taak der kerk was (Polak).
Weliswaar was reeds in 1900 ook een liberaal kabinet

bezig om aan een uitbreiding van de wetgeving te dokteren
- zulks mede ter wille van een aanpassing op internationale
schaal -, het lijkt toch relevant om in de herinnering te
brengen dat de uiteindelijke novelle van 1911 uit een con-
fessioneel coalitiekabinet stamde, dat na zijn eerste optreden
bij verkiezingen een nooit tevoren beleefde kamermeerder-
heid had verkregen. En voor minister Regout 'sprak het
vanzelf dat de objectieve grond der Zedeloosheid en de
beantwoording der vraag of eenige handeling zedelijk goed
of kwaad is, wordt gezocht in de verhouding van de hande-
ling tot Gods wil overeenkomstig de Christelijke zedeleer'
terwijl ook daarbuiten 'kon worden gesproken van eene
algemeene overtuiging in den lande, welke een dadelijk
meer uitgebreid bemoeienis van den wetgever vordert ....
om een zedelijke achteruitgang onzer natie, die zich steeds
door kuischheid en eenvoud van zeden kenmerkte, tegen te
gaan.' (Memorie van Antwoord, 16-9-1910). Intussen hebben
de nazaten deze overtuigingen in Uit het rijke Roomsc1le
leven en Het beeld der vaad'ren al in het zonnetje gezet,
waarbij direct mag worden vastgesteld dat de overtuigingen
van de links-liberale vaad'ren in vergelijking met die van
huidige confessionele nazaten er óók niet om logen. Of
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misschien juist wel - want de hypocrisie die met termen als
eerbaarheid en prikkelend moest werken omdat men man
en paard niet noemen kon, heeft de duidelijkheid van de wet
zeker óók niet bevorderd.
Intussen kan men wel zeggen dat de 'rechtsovertuiging'

van vandaag de dag wel weer meer uitgaat naar het stand-
punt van 1880 dan naar de bewaking van de goede zeden
van 1911, en dat de Brust des Richters weliswaar wat con-
servatief van inhoud mag blijken, maar toch anderzijds - en
dat geldt in het algemeen ook voor het vervolgingsbeleid -
met zijn tijd mee is geëvolueerd. Hoe dan ook, op zichzelf
lijkt toch ook nog voor het huidige tijdsbestek nauwelijks
betwist dat mensen door een plotselinge ongezochte con-
frontatie met het sexuele onaangenaam getroffen kunnen
worden, en dat binnen zekere zij het wat onzekere grenzen
een wettelijke bescherming tegen dergelijke 'overvallen' ge- .
rechtvaardigd geacht wordt. Van het Reve op al eerder
genoemd forum: Aanstoot is een reëel iets en de burger heeft
het recht zich ertegen te verzetten als deze hem opgedrongen
wordt (naar verslag in de N.R.C.). Tegelijkertijd vindt nog
voortdurend ontwikkeling - en wel verruiming - plaats
in de opvattingen van wat al dan niet aanstotelijk is. Burgers,
wier tolerantie'breedte' al af te meten is aan de wijze waarop
zijn hun hond in het park uitlaten, krijgen in het algemeen
weinig kans. Die ontwikkeling is zeker ook in belangrijke
mate te danken aan diegenen die voortdurend storm lopen
tegen wat zij nog altijd als een burcht van burgerlijk voor-
oordeel en hypocriet 'fatsoen' aanzien. Het lijkt mij, dat ik
Veldhoen geenszins in zijn overigens allerminst twijfel-
achtige waarde als kunstenaar aantast, wanneer ik meen
dat ook hij - en al ware zelfs dat slechts uit puur kunstzinnige
motieven - wel degelijk tot die stormlopers wenst te be-
horen. Gedistanciëerd van de pornografen die de vijgen-
blaadjescultuur uitbuiten om op zijn goedkoopst dik finan-
ciëel voordeel te behalen, zoekt hij via en voor zijn kunst
deze cultuur open te breken en juist door het bereiken van
een groot publiek in de normen en de schokgevoeligheid
verandering te brengen. Iets waar de 'beroeps-pornografen'
allerminst belang bij hebben! (Interview, Tirade juni-juli
1964: Wat is het motief dat U emotioneel het meest doet
ctd' -.- Sexualiteit. Bent U tevreden met Uw lot? - Zeer
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tevreden met mijn lot. Ja. Pornograficus in dienst van de
Zedenpolitie). 3)

Dat op zijn minst een aantal copulatieprenten van Veld-
hoen al acceptabel bleken, is dan al een winstpunt; en die
aanvaardbaarheid is niet gelegen in het vonnis in appèl van
de Rechtbank (ik meen dat de Hoge Raad daar trouwens
weer minder 'gunstig' over oordeelde), maar in het feit dat
- buiten het optreden van de politie - zelfs de bakfiets
zo weinig opschudding verwekte (In Maastricht of Elburg
zou dat overigens misschien nog wel anders gegaan zijn).

Dat neemt niet weg, dat ook degene die terecht en zelfs
met uiteindelijk succes tegen de thans nog voor velen
geldende normen stormloopt, moet verwachten - zelfs moet
wensen - dat hij weerstand ondervindt. De kracht van
althans dit aspect van het werk van Veldhoen is misschien
juist gelegen in het feit dát deze prenten de macht hebben
éérst te schokken om vervolgens het publiek ertoe te brengen
ermede te kunnen leven. En dat is geen zaak die wordt be-
slist of bewerkstelligd door de kwestie tot in hoogste in-
stantie bij de Rechter te argumenteren, die bovendien zijn
oordeel in dergelijke zaken minder op wat 'solI' dan op wat
'ist' zal baseren. Zomin als hij in conservatieve zin een censor
morum mag zijn, zomin zal men dat in progressieve zin
mogen verwachten. Evenzeer is het maar de vraag of het
verweer dat men hier met Kunst te maken heeft, erg
gelukkig is. De kunstexeptie immers zou gemakkelijk een
ontwapening van de aanvaller kunnen blijken te zijn. Het
gehekelde levenspatroon blijft in stand, en wat als schok
had kunnen werken, wordt met een schouderophalend - 'nu
ja, het is kunst' - als niet relevant voor ons dagelijks leven
afgedaan. Het lot en de processen van de Amerikaanse
satyrist Lenny Bruce zijn van dit gevaar een duidelijk voor-

3) nit aspect van feitelijk plaatsvindende normverandering
op sexueel gebied lijkt mij wat verwaarloosd in de overigens
behartenswaardige 'beschouwing van Dr. S. van der Kwast
over het gemeenlijk overschat effect van een sexuele op-
voedingshervorming in het laatstverschenen nummer van
Wijsgerig Perspectief. Dat toch onze maatschappelijke orga-
nisatievorm -bepaalde grenzen zal blijken te stellen, lijkt_
echter ook mij een juiste prognose, die evenwel niet in
eerste instantie van zelfstandig normatieve aard is.
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beeld. Veldhoen kan dus met zijn succes èn met zijn ver-
oordeling tevreden zijn. Hoe men daar over twintig jaar
tegenover staat is een andere zaak.

NASCHRIFT

Na het ter perse gaan van dit artikel verscheen het oktober-
nummer van 'Encounter' met 'Night Worels - high pornography
and human privacy' van George Steiner. Strekking van dit be-
toog is, dat ook iedere vorm van literair erotisch realisme (dus
niet alleen 'hard-core' pornografie) op dit communicatieterrein
een ernstige verschraling door gelijkschakeling dreigt te be-
werkstelligen omdat niets meer aan de fantasie en aanvulling uit
persoonlijke ervaring van de lezer wordt overgelaten. Hierdoor
rouden de menselijke individualiteit en de thans voor ieder nog
ro rijk geschakeerde verkennings- en contactmogelijkheden ern-
stige schade kunnen gaan lijden.

ZIELSVERHEFFEND (privacy in een klooster)

Mgr. S. Méndez Arceo van Cuernavaca in Mexico pleitte
ervoor dat het schema ook aandacht zou besteden aan de
.psychoanalyse. Het is weliswaar nog geen tot rijpheid ge-
komen wetenschap en zij brengt ook zekere gevaren met
zich, maar toch kan het concilie er niet aan voorbij gaan, zo
meende hij.
Aan de bisschoppen op het concilie zijn reeds mededelingen

gedaan over proefnemingen met dieptepsychoanalyse op
monniken van een Benedictijnenklooster te Cuervanaca. Dit
betrof speciaal de godsdienstige gevoelens der proefpersonen.
Volgens de mededelingen van de prior van bedoeld klooster
van Maria van de opstanding, pater Lemercier, werd hierbij
gespeurd naar valse gevoelens en gepoogd deze te zuiveren
en alleen het waarachtige te doen ovenblijven.

N.R.C. 29-9-'65
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Mr. W. H. Nagel

DE PERSOONLIJKHEID EN HAAR RECHT

Nu de Nederlandse Juristen-Vereniging zich in haar jaar-
lijkse bijeenkomst, op 18 en 19 juni 1965, uitvoerig heeft
beraden over de juridische aspekten van het privacy-
probleem 1) lijkt de noodzaak van een referaat hierover in
dit speciale nummer van De Nieuwe Stem niet groot. Het
kan overigens geen kwaad, er de niet ingewijde op te wijzen,
dat de NJV dit onderwerp 'privacy' al een jaar geleden
heeft vastgesteld. De behandeling is dus niet uitgelokt door
de kwestie betreffende het fotograferen met telelenzen van
personen, buiten hun toestemming, op hun partikuliere
terrein, en het publiceren van deze foto's; een kwestie die
in mei van dit jaar in ons parlement is behandeld.2)
Overigens is de privacy niet in de eerste plaats een rechts-

goed, in zoverre het dat al is, en dus vooral een objekt voor
wetgeving en jurisprudentie. Ik begrijp, dat de beschouwing
die ik hier laat volgen ietwat ongewoon is, zeker voor juristen,
maar ik meen haar te moeten debiteren in het belang van
de fundering van de diskussie omtrent privacy. De pre-
adviseurs hebben beide zeer belangwekkende werkstukken
gepresenteerd, die in de aandacht van de belangstellende
moeten worden aanbevolen, maar naar mijn mening is een
principieel punt niet aan de orde gekomen.

Ook als men er van uit wil gaan dat de mens pas wezenlijk
existeert in de gemeenschap met de Anderen, ja juist dan,

1) Zie pre-adviezen Behoort de wetgever regelen te treffen ter
bescherming van de individu tegen het doen het gebruiken en
het openbaar maken van waarnemingen. diens persoonlijke
sfeer betreffende? van Jhr. mr. P. J. W. de Brauwen dr. Th.
W. van Veen.

') Vragen van leden van de Eerste Kamer op 11 mei 1965. ant-
woord van de Minister-President, mee namens de Minister
van Justitie. 31 mei 1965.
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blijft hij de eerste op wie wij het oog gericht houden wan-
neer wij het probleem van privacy beschouwen.
De juristen spreken van 'persoonlijkheidsrechten'. Worden

die den mens door de gemeenschap toegestaan, of behoudt
de individu zich die voor, als hij in de gemeenschap
ex-isteert? Dit lijkt mij een vraag die beantwoord moet
worden voor men over het recht kan spreken. Naar mijn
opvatting brengt de individu van zijn persoonlijkheid be-
wust een deel in de gemeenschap met de Anderen en (wat
niet hetzelfde is) offert hij er eventueel zelfs een deel van
op ten behoeve van de Anderen. Een tegengestelde rede-
nering, volgens welke het de gemeenschap is die kleine
stukken reserveringen toestaat voor het persoonlijke leven,
kenmerkt een verschraalde en verjuridiseerde wereld.
De Brauw wijst erop, dat de mogelijkheden om zich

terug te trekken en min of meer op zichzelf te leven in onze
hedendaagse kultuur steeds geringer geworden is, wat hem
doet pleiten voor, wat ik zou willen noemen, een reservaat.
Een persoonlijkheidsreservaat, waarop aan de jacht van
waarneming en inmenging een halt is toegeroepen. Het is
een aantrekkelijke gedachte. Een natuurreservaat wordt er-
kend en in stand gehouden door mensen die zich schuldig
voelen aan roekeloze konsumptie van natuur. Het wordt tijd
dat het persoonlijkheidsreservaat erkend wordt als een stuk
van de (menselijke) natuur waar de mens zelf verkwistend
roekeloos mee is omgesprongen.
Zo gezien is de vraag dan ook niet zeer zinvol, of de

persoonlijkheidsrechten al dan niet onder de civielrechtelijke
subjektieve rechten moeten worden geklasseerd. (Mr. R. J.
Polak spreekt in zijn door De Brauw aangehaalde Aanspraak
en aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad (1949) van
'klassifikatie', wat iets anders is; hij meent verder dat het
civiele recht in wezen vermogensrecht is, hetgeen mij ook een
gevolg lijkt van de verjuridisering van onze gemeenschap).
Het is anders: soms zullen civielrechtelijke, soms strafrechte-
lijke wetgevingslijnen het bestaande persoonlijkheidsrecht
nadrukkelijk gaan garanderen, maar de persoonlijkheids-
rechten als een kreatie van de wet te zien is kortzichtig. De
mens is eerst, dan komt zijn gemeenschap en kultuur, ten-
slotte pas het recht, als een ultimum, en met geen ander doel
dan de bescherming van wat primair bestaat.
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Ik denk met deze vooropstelling aan de situatie die zich
voordoet wanneer iemand ter zake van een strafbaar feit
terecht staat. Zo iemand heeft zijn privacy overschreden
en op die van een ander inbreuk gemaakt.

Ons recht onderscheidt, afgezien van de technische juri-
dische begrippen opzet (dolus) en schuld (culpa), de moge-
lijkheden dat het feit de verdachte wordt toegerekend, niet
toegerekend en gedeeltelijk toegerekend, een en ander naar
de mate van de ontwikkeling en de gezondheid van de
'geestvermogens' van de verdachte.

Afgezien van deze mogelijkheden, die de wet den rechter
voorhoudt, kan de dader twee posities innemen. Hij kan tot
kommunikatie bereid zijn, dat is tot opgave van een stuk
privacy, en zijn rechter openhartig mededelingen willen
doen over het hem geïnkrimineerde gedrag, waarbij hij zich,
na het te berde brengen van rechtvaardigings- of veront-
schuldigingsgronden, eventueel nog met een beroep op 'ver-
zachtende omstandigheden', refereert aan het oordeel van
de rechter. Het kan ook zijn, dat hij tot deze openhartigheid
niet bereid is en er de voorkeur aan geeft niet de waarheid,
of niet de volledige waarheid te spreken, wat in zekere zin
zijn recht is. In ons land tenminste kan hij niet ook als getuige
in zijn eigen strafzaak worden gehoord (waarmee hij zich in
Engeland en Wales bloot kan stellen aan bestraffing wegens
meineed, boven het vonnis ter zake van het strafbare feit
dat de aanleiding was tot het geding!).

Deze twee groepen van posities, namelijk die welke de
wet den rechter voor ogen houdt en die welke door de
verdachte wordt ingenomen, zullen in de regel in één
strukturele figuur met elkaar te maken hebben; altijd staan
daar tegenover elkaar, in het geding slecht of voldoende
met elkaar kommunicerend, de rechter en hij die berecht
wordt.

Deze figuur zal herhaaldelijk moeilijkheden laten zien.
Stel, dat de 'gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing'
van de geestvermogens van de verdachte hem niet in staat
stelt de feitelijke gebeurtenissen naar waarheid te onder-
kennen. Stel, dat zijn geestelijke konditie het de verdachte
wel niet hindert de feitelijke gang van zaken goed te kennen
en te onderscheiden, maar het bijzondere kOlTelaat heeft,
dat de verdachte, de ftinkties van rechtsorde en rechts-
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pleging niet juist appreciëren de, meent niet te moeten mee-
werken aan het vinden van de waarheid. Stel, tenslotte, dat
het met de mentale konditie van de verdachte uitstekend
gesteld is, maar zo slecht met zijn verhouding tot de rechts-
orde dat van hem niet verwacht kan worden dat hij deze
helpt de waarheid te ontdekken?
In de gevallen waarin de rechter meent dat de mogelijk-

heid bestaat voor gehele of gedeeltelijke niet-toerekening,
roept hij de voorlichting in van een expert, gewoonlijk een
psychiater.l) Dezè weet tans wel dat zijn werk onvrucht-
baar is, wanneer hij van een mens als over een objekt
rapporteert - hoewel hij in extreme gevallen niet meer kan
doen. De voorlichting van de rechter moet een min of meer
geslaagde ontmoeting van deze deskundige met de verdachte
tot grondslag hebben. Blijft dit echter reëel bij de verdachte
die niet bereid is in oprechtheid met de vertegenwoordiger
van de gemeenschap, de rechter, te kommuniceren? Een
moeilijke vraag, maar niet gemakkelijker is deze: wanneer
weten wij of de verdachte subjektief terecht ontkent, of
dat hij niet bereid is mee te werken tot het vinden van de
waarheid?
Dit laatste kan hij door te liegen en door te blijven zwijgen

en in beide gevallen komt de deskundige in grote moeilijk-
heden: hij zal zich, terwijl hij onderzoekt naar de toereken-
baarheid van de dader, moeilijk kunnen onthouden van een
oordeel over de gang van zaken die tot dit onderzoek de
feitelijke aanleiding was. In de tweede zaak van dr. 0.,
gedetineerde in de gevangenis te Leeuwarden en verdacht
van moord op een medegevangene, hadden wij deze moei-
lijkheid, toen de verdachte hardnekkig bleef ontkennen en
de Rechtbank na een eerste behandeling ter terechtzitting in
een interlocutoir vonnis om een psychiatrisch rapport vroeg
van professor Baan. Ik kan mij niet anders voorstellen dan
dat deze opdracht professor Baan in moeilijkheden heeft
gebracht, trouwens ook niet anders dan dat hij deze bekwaam
heeft opgelost. Misschien behoort het onderzoek naar de
feiten te zijn afgesloten voordat psycholoog of psychiater,
in een ander en dieper onderzoek, en daarmee tredende in

,) Men vraagt zich af of niet vaker een psycholoog zou kunnen
worden geraadpleegd.
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de privacy van de verdachte, antwoord op vragen betreffen-
de de geestelijke konditie, de motivering, en, voor de toe-
komst, de behandeling tracht te vinden.

Men kan stellen dat het grootste deel van de kriminaliteit,
aggressieve delikten, zedenmisdrijven en zelfs vermogens-
delikten, privacy aantast, en wel die van de slachtoffers. Te-
recht heeft de kriminologie in de laatste jaren een notie van
viktimologie gekregen. Hoewel ik dit aspekt dus bepaald
niet uitsluit bij de andere misdrijven, geef ik toe dat het bij
de zedendelikten wel op zeer indringende wijze voor de
hand ligt. Exhibitionisme bijvoorbeeld bestaat krachtens het
feit dat er een slachtoffer is dat de exhibitie existentieel,
dat is als slachtoffer, beleeft: tegenover de wandelaarster die
glimlachend toekijkt zal de toonkunstenaar zijn extase niet
gemakkelijk bereiken.
Het privacy-aspekt en dus de viktimologische notie is bij

pornografie even belangrijk. In de litteratuur en de lektuur
zien wij de laatste jaren in de eerste plaats, dat de kunstenaar
zelf meer van zijn privacy opgeeft en in de tweede plaats,
dat hij tegelijkertijd vrijmoediger optreedt met die van de
anderen. De pornograaf doet tegelijkertijd openbaar afstand
van eigen privacy en poogt in die van de ander binnen te
dringen.
Die ander is in de eerste plaats de lezer. De beste be-

schermer van deze lezer is, niet te lezen of verder te lezen;
daarom kan de rol van wetgever en rechter dan ook veel
verder beperkt worden dan men bij onze wetgeving van
1911 heeft gedacht. De lezer moet altijd nog zelf het boek
kopen, altans ter hand nemen, altans openslaan en beginnen
te lezen; wat hij dan ervaart heeft hij aan zichzelf te wijten
of te danken.
Er is echter nog een derde in het spel. Wanneer Henry

~Iiller zijn phallicismen debiteert doet hij dat jegens de lezer,
die naar zijn mening door geen enkele rechter mag worden
gehinderd in zijn persoonlijkheidsrecht om er kennis van te
nemen. Maar de derde die in het spel is, is de persoon ten
overstaan van wie het beschreven phallicisme werd beleefd,
of zou beleefd zijn, en die in de klassieke erotische lektuur
kennelijk een produkt van de verbeelding was, maar die
daarin nu hoe langer hoe meer op persoonlijk herkenbare
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wijze kompareert. Het is goed, voor deze ontwikkeling oog
te hebben. De heer Lawrence beschreef seksuele gemeen-
schap en geraakte daardoor in moeilijkheden, hoewel het
verhaal en de personen als gefingeerd werden aangeboden.
De heer Miller gaat verder. Hij neemt zelf met kennelijk
genoegen de rol op van de mannelijke akteur in zijn verhaal,
al laat hij ons, altans min of meer, in onzekerheid betreffende
de identiteit van zijn partners. Weer een stap verder nu
gaan hedendaagse schrijvers, die behoefte hebben aan fla-
granter en heviger kommunikatie met de lezer, en daarom
duidelijker herkenbaar maken de betrokken derde. Zolang
deze derde daartegen geen bezwaar heeft kan men haar
(hem) beschouwen als een medewerker van de 'pornograaf'
en juridisch moet de zaak dan mijns inziens oninteressant
blijven. Hij wordt zodanig echter van belang, wanneer het
de derde onaangenaam is, buiten zijn wil ten tonele te
worden gevoerd. Ik geloof dat hier mogelijke nieuwe kom-
plikaties liggen in de privacy-kwestie, in het pornografie-
vraagstuk en in onze kulturele ontwikkeling, welke niet aan
onze aandacht moeten ontsnappen. Het hele geheim van
de nieuwe play-boy 'pornografie' is mijns inziens het feit, dat
óók de identiteit van de exposerende vrouwen onthuld
wordt.

Maar er is nog wel meer tussen hemel en aarde dan
pornografie. In de hedendaagse litteratuur is het privacy-
probleem ook los van de erotiek te zien. Om een voorbeeld
te geven: de boeiendste lektuur die ik het laatste jaar lees,
de briefwisseling Ter Braak-Du Perron. Tegelijk met het
genoegen dat deze korrespondentie mij verschaft, is het hier
en daar ook nogal een démasqué. Men zal misschien denken,
dat dit démasqué bepaalde figuren, Jan, Piet of Klaas be-
treft, die ontmaskerd voor mij staan, nu ik weet hoe Du
Perron en Ter Braak in hun partikuliere korrespondentie over
hen schrijven. Zo is het evenwel niet, het is meer, dat de
uitgedrukte appreciatie, ofwel het opgeplakte etiket, zo
buitengewoon tijdelijk en subjektief blijkt te zijn. Er worden
in 1932 mensen bewonderd die op het ogenblik bepaald
de moeite niet waard blijken te zijn. Anderen worden ge-
diffameerd, die het bijzonder goed uitgehouden hebben.
Het zou interessant zijn de mening van Ter Braak en Du
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Perron in 1965 te kunnen lezen over, neem alleen Jacques
Gans. Opgemerkt moet worden dat vooral de schilders en
dichters die door Du Perron en Ter Braak werden bewon-
derd mij grotendeels niets zeggen en dat verschillende er-
van dan ook niets betekenen. Het blijft, wanneer het over
Jan, Piet en Klaas gaat, bijzonder boeiende lektuur, maar
ik lees het niet zonder een licht gevoel van gêne. Het is
niet zo erg dat iemand meneer Piet geen zeer waardevolle
figuur vindt, en er is niets tegen dat hij dat zegt of ook
schrijft aan zijn veronderstelde geestverwant. 'Roddelen is
wel niet goed, maar het schept zo'n band', hoorde ik laatst
zeggen. Het wordt wel anders, wanneer deze appreciaties,
gedeeltelijk niet meer dan roddel op intellektuelenniveau,
alleen vastgelegd omdat de gesprekspartners op een afstand
van elkaar wonen en dus het hulpmiddel van de korrespon-
dentie moeten gebruiken, gedrukt een eigen leven gaan
leiden.
Ik geloof dat bezwaren moeten worden ingebracht tegen

de publikaties van dergelijke briefwisselingen, ondanks het
feit dat ik nieuwsgierig genoeg ben om ze zelf te lezen. Ik
wil overigens zelf het recht hebben om in mijn partikuliere
korrespondentie van Jan te zeggen dat hij een genie is, en
van Piet dat je hem niet kunt vertrouwen, maar de ervaring
heeft mij geleerd dat ik daar over enige tijd toch misschien
genuanceerder, misschien zelfs helemaal anders over denk.
En waarom moet zo'n tijdsdoorsnede in mijn longitudinale
appreciaties opeens een nieuwe betekenis krijgen, doordat
de een of andere meneer, die zelf weinig kreatief is, maar
toch aan 'letterkunde' wil doen, het na mijn heengaan uit
mijn korrespondentie opdiept?
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Lieuwe HOrtlslra

RECHT OP SCHIJN

De discretie van de psycholoog 1) is over het algemeen
goed gewaarborgd. Er zijn regels, er is een commissie voor
de beroepsethiek, er is een tuchtraad, er is collegiaal contact
en toezicht. Er is weinig verschil met de arts. In sommige
opzichten moet de psycholoog nog zorgvuldiger zijn dan de
arts; als een zevenjarig kind iets aan zijn lever heeft, zal
de arts dat eerder aan de ouders dan aan het kind vertellen;
wat het kind echter in vertrouwen aan de psycholoog vertelt
(ook zonder dit nadrukkelijk te stellen), blijft voor de ouders
meestal verborgen.
Moeilijker is de discretie te handhaven wanneer een be-

drijf of soortgelijke instantie de opdrachtgever of zelfs de
werkgever van de psycholoog is en de psycholoog verslag
van zijn bevindingen t.a.v. een sollicitant of employé aan het
bedrijf moet uitbrengen. Is de onderzochte geschikt voor de
functie, voor promotie, voor leiding geven, voor het beheren
van de kas? Aan wie wordt verslag uitgebracht? Wie krijgen
het psychologisch rapport te lezen? Ook hier hebben de
psychologen gestreefd naar goede waarborgen voor de
discretie: de psycholoog dient niet alles mee te delen wat hij
gevonden heeft, doch slechts te antwoorden op concrete
vragen die de directe beroepsgeschiktheid betreffen. Het
rapport mag slechts bij één persoon berusten, in grotere
bedrijven de personeelschef. Wat komt hiervan in de praktijk
terecht? Nog onvoldoende. De psycholoog schrikt toch wel
als hij, ondanks alle verzekeringen, zijn rapporten her en der
in het bedrijf ziet slingeren. Wat gebeurt er met de persoon-
lijke aantekeningen, de notities bij het uitwerken der tests,
het vastgelegde resultaat van karakterologisch onderzoek,
als de psycholoog het bedrijf verlaat? Toen eind 1949 mijn
gehele Psychologische Dienst bij de K.L.M. zonder overleg
in vijf minuten 'wegens bezuiniging' ontslagen werd 2), heb
ik het gehele archief meegenomen en thuis vernietigd; is dit
uitzondering of regel? In het vernietigen van discrete
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archieven had ik overigens ervaring gekregen in mei 1940,
maar het was nu een kamer vol.
Toch is dit het probleem niet. Het bedrijfsleven leert wel

met rapporten om te gaan, de bedrijfspsychologen leren wel
hun beroepsdiscretie meer kracht bij te zetten. Er gaan ook
stemmen op om het onderzoekresultaat slechts mee te delen
aan en diepgaand te bespreken met de onderzochte, terwijl
het bedrijf niet méér zou vernemen dan 'geen bezwaar' of
'wel bezwaar'. Anderen achten dit onjuist omdat enige kennis
bij het bedrijf van wat men wel en niet van de onderzochte
kan verwachten, en waartoe men hem al of niet kan 'op-
voeden', een belangrijk resultaat van het onderzoek geacht
wordt.
Het eigenlijke probleem ligt echter in de bedrijfspsycholo-

gische bevordering van een soort meritocratie. De oorzaak
ligt in de ontwikkeling van de dieptepsychologische diag-
nostiek waardoor dingen aan het licht komen die de onder-
zochte zelf niet weet, vaak niet begrijpt en waartegen hij
weerloos is. Ook al deelt de psycholoog hiervan niets aan het
bedrijf mee, toch is deze door moderne tovenarij verkregen
kennis implicite aanwezig in de uitspraak van de psycholoog.
Wat zijn de gevolgen van een algemeen toepassen van

het moderne sollicitanten-onderzoek? Een scheiding van de
bokken en de schapen; de vorming van een maatschappelijk
residu; een bedrijfsselectie van geschikte neurotici; een
meritocratie, a brave new world.
Zolang het onderzoek niet verder ging of gaat dan wat

men psychotechnisch en zintuigfysiologisch onderzoek
noemt, is men zich de consequenties niet bewust. Het is
nuttig te weten dat een buschauffeur niet kleurenblind is,
een redelijk goede reactiesnelheid heeft, enz. Het testen van
jongens op technisch inzicht en enige handvaardigheid blijkt
voor de fabriek voordeliger te zijn dan de lukraak-methode
waarbij na enige maanden verscheidene jongens wegens
ongeschiktheid vertrekken of ontslagen worden. Beter zou
het zijn als dit geschiktheidsonderzoek niet namens de
fabriek geschiedde maar vrijwillig door de ouders gezocht
en door overheid of stichting (zo nodig gratis) verricht werd.
Nogmaals: daar zit het probleem niet. De indiscretie zit

in het feit dat de onderzo<;hte geen flauw benul heeft aan
welk geraffineerd onderzoek hij onderworpen wordt en
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waartegen hij zich op geen enkele manier verweren kan.
Heeft hij zichzelf tot de psycholoog gewend, dan is de
indiscretie gering, doch moet hij zich (en nog met een
enthousiast gezicht) eraan onderwerpen voor het verkrijgen
van een verlangde betrekking of promotie, dan wordt hij ge-
vild, gefileerd, geröntgend, doorgelicht op alle infantiele
wensen niet alleen, maar evenzeer op de wijze waarop hij
deze verwerkt, verdringt, ontkent, bevredigt.
Ik heb het niet over de betrouwbaarheid van dit onder-

zoek; de voorspellingswaarde is nog niet zo groot als we
vroeger meenden, maar wordt steeds groter.
Wordt het onderzoek verricht in opdracht van de onder-

zochte (of, als het een kind is, diens ouders), of van de
psychiatrische kliniek waar hij als patient aanwezig is, dan
neemt men dus de indiscretie op de koop toe omdat een
direct belang van betrokkene ermee gemoeid is en de in-
discretie zo klein mogelijk gehouden wordt.
Maar mag men de indiscretie zo ver voeren dat het

psychologisch onderzoek en het daaruit resulterend rapport
iemand bepalen, beperken, begrenzen, intomen, afwijzen
in zijn maatschappelijk leven?
Het is duidelijk wat de voor bedrijven werkende psycho-

loog daarop antwoordt: 'het onderzoek is mede 3) in het
belang van de onderzochte omdat hij meer kans heeft op
de positie die bij hem past en minder op die welke niet bij
hem past." Daarmee geeft deze psycholoog blijk een Ameri-
kaan te zijn, d.w.z. van mijn gesteld probleem niets te
begrijpen. Het gaat immers niet om belangen maar om
discretie, dus om eerbiediging van de ander - ook, ja juist
daar waar betrokkene onwetend en weerloos is.
Een vergelijking met de arts gaat niet op. Als ik pijn heb

en de dokter constateert een nierkwaal, eveneens op grond
van geraffineerde onderzoekmethoden, dan heb ik mijn
lichaam ter onderzoek gesteld. Ik begrijp gedeeltelijk niet
wat de dokter doet en ook niet wat hij ziet, maar mijn op-
dracht aan hem is duidelijk. Bij de psychodiagnosticus echter
is het mijn ik, mijn zelf, mijn persoon, mijn psyche, ik ben
het, en niet omdat ik een lijden heb, maar omdat mijn werk-
gever dat wil.
Het is een onzedelijke zaak. De mens heeft recht op be-

oordeling van zijn feitelijke gedragingen, niet van per kunst-
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greep toegankelijke intieme karakterstructuren. Hij heeft
recht op bescherming, afscherming, afweer, schijn. Vanaf het
moment dat ik dit besefte, heb ik nooit meer iemand voor
een bedrijf onderzocht.

1) Beroep en benaming van de psycholoog zijn nog altijd
wettelijk onbeschermd. Het spreekt vanzelf dat hier
uitsluitend gedacht wordt aan de universitair gevormde,
die bovendien na zijn doctoraal tenminste twee jaar
practijk onder toezicht van een erkend psycholoog heeft
verricht en vervolgens is toegelaten tot het N ederlan@
Instituut van Practiserende Psychologen (N.l.P.P.).

2) Wo sind sie geblieben? Paul Rodenko ging meer schrij-
ven, Olga Rodenko werd psychologe aan een opvoedings-
inrichting, Daniëls werd professor in Eindhoven, de
Lange psycholoog bij de A.K.U., Carla Termeer lerares
M. O. Frans, schr. dezes dook de psychiatrische kliniek
in. Het was geen gekke equipe geweest. De K.L.M. be-
hield één man die zich voor afgestudeerd psycholoog had
uitgegeven maar het niet was .....

3) een kostelijke grap! want het belang van de werkgever
is het enige reëel aanwezige motief voor het onderzoek.

H. J. van der Mei

PRIVACY, DISCRETIE EN INDISCRETIE IN HET
MAATSCHAPPELIJK WERK

De vraagstelling voor deze bijdrage luidde: in hoeverre
heeft de huidige maatschappij met haar teneur naar 'open-
heid' en 'massale organisatie' behoefte aan mededelingen, die
oorspronkelijk privatim bedoeld waren en in hoeverre zou
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daarbij de privacy van de oorspronkelijke mededeler te kort
gedaan kunnen worden? Hoe ligt dit binnen de sfeer van
het maatschappelijk werk?

In de inleiding tot de Gode voor de maatschappelijk
werker leest men: 'Naarmate de samenleving ingewikkelder
wordt, wordt van de deelnemers in hun samenspel met
anderen en met het geheel meer geëist en wordt de kans
op spanningen en verstoringen in de verhouding tot anderen
en tot het geheel groter. In de ontwikkeling van onze
moderne samenleving heeft zich een nieuwe functie ont-
plooid - het maatschappelijk werk. Een functie die veel
verschijningsvormen heeft, waarvan een essentieel kenmerk
is, dat zij zich richten op de opbouw van noodzakelijke of
het herstel van gestoorde relaties in het samenleven.' 1)
Hulpverlening in het maatschappelijk werk betekent een

bijstaan van mensen, die in moeilijkheden zijn geraakt bij
hun sociaal functioneren, d.w.z. in één of meer verschillende
rollen, welke zij in de samenleving vervullen als bv. werk-
nemer, schoolkind, echtgenoot, patiënt in een ziekenhuis,
gedetineerde, bejaarde enz. Doelstelling is het beter en meer
bevredigend kunnen functioneren in het sociaal verkeer.
Artikel 8 van de bovenvermelde Gode stelt, dat 'de hou-

ding tegenover de cliënt is gebaseerd op de eerbied voor
diens persoon en de erkenning van zijn verantwoordelijkheid
voor eigen keuze van handelen.' Realiseert men zich, dat
'elke mens is in zekere opzichten a. als andere mensen, b. als
sommige andere mensen, c. als geen ander mens', 2) dan is
hiermee het eigene, het persoonlijke van de mens gesteld,
ook het persoonlijke van zijn acties en reacties en zijn be-
leving van zichzelf, zijn mede-mens en zijn omgeving. Binnen
de persoonlijke levenssfeer bevindt zich ook een samenstel
van gevoelens en ervaringen, welke men in principe voor
zichzelf reserveert, wellicht ook nog zal delen met enkele
vertrouwde naasten, maar bepaald niet zonder reserve aan
de openbaarheid prijs wil geven. Aantasting van buiten af
van deze 'privacy' zal ondergaan worden als een onbeschei-
denheid, als onbehoorlijkheid, als indiscreet. De inhoud
van wat behoort tot de 'privacy'sfeer en wat als aantasting
daarvan beleefd wordt, wisselt van mens tot mens, per
generatie, cultuurpatroon en plaats.
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Hoe ligt nu de verhouding tussen maatschappelijk werk
als samenlevingsfunctie en de privacy van de client, die de
hulpverlening betreft? Wat zegt het maatschappelijk werk
over discretie en wat beleven client en/of maatschappelijk
werker als indiscretie?

Hulpverlening houdt in, dat de maatschappelijk werker
binnentreedt in de persoonlijke levenssfeer van de client.
Hij treedt met de client in een directe relatie en van uiter-
mate groot belang wordt in hoeverre de client deze relatie
zal gaan beleven als een vertrouwensrelatie (vergelijk in-
leiding tot de Code blz. 1).
Het vragen om hulp bij moeilijkheden, die zich binnen de

persoonlijke levenssfeer afspelen blijkt gecompliceerder dan
het opbellen van de brandweer of een bezoek aan de tand-
arts. Weerstand is een bekend phenomeen tijdens de voor-
bereiding van een dergelijk bezoek. Hoeveel meer weerstan-
den zal het opwekken te moeten spreken over dat wat iemand
waarschijnlijk al jaren dwars heeft gezeten, over angsten,
mislukkingen, een stuk onvermogen en over de wijze waarop
zijn omgeving op dit alles reageert. Die omgeving blijkt heel
dikwijls niet positief gereageerd te hebben, waardoor bij
de client vaker sprake is van een verhoogde kwetsbaarheid
dan van een duidelijk vertrouwen t.a.v. de verwachte hulp.
Hierbij moet men ook nog bedenken, dat hulpverlening in
deze maatschappij geen 'onder-onsje' meer is van één client
en één maatschappelijk werker. Vanuit zijn functie krijgt de
maatschappelijk werker vrijwel altijd te maken met conflict-
situaties van de client met zijn omgeving. In zeer veel ge-
vallen zal hij ook contact op moeten nemen met die om-
geving. Verder maakt de maatschappelijk werker veelal deel
uit van een bepaalde instelling, hetgeen met zich meebrengt,
dat hij verslag uitbrengt aan zijn 'achterland'. Dit achter-
land kan bestaan uit superieuren, team-genoten, besturen
enz. Het is mogelijk, dat de maatschappelijk werker verbon-
den is aan een instelling, welke primaire hulpverlening be-
oogt, anderszijds wordt maatschappelijk werk ook uitge-
oefend binnen instellingen, die b.v. een dubbel doel na-
streven. De reclassering is daar een goed voorbeeld van:
bescherming van de maatschappij naast behartiging van de
belangen van de client. Bij gespecialiseerde hulpverlening
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ontmoet men dikwijls de situatie, dat een andere instelling
dan waar de client zich aanmeldt, moet worden ingeschakeld.
Voorbeeld: een ex-gedetineerde stelt zich in verbinding met
zijn reclasseringsvereniging, waarbij o,a. blijkt, dat hij geen
geld heeft voor zijn eerste levensonderhoud. Hij heeft nu
een verwijzing naar of introductie bij de Gemeentelijke
Sociale Dienst nodig. Om daar voor financiële bijstand in
aanmerking te komen, moet hij zich allereerst laten in-
schrijven bij het Gewestelijk Arbeids Bureau als werk-
zoekende.
Door hulp te vragen plus de noodzaak vertrouwen te

geven stelt men zich afhankelijk van de hulpverlener. Dit
kan zeer gemakkelijk leiden tot een machtspositie aan de
kant van de hulpverlener; eveneens tot een situatie, waarin
de hulpverlener - vanuit zijn eigen 'make up' - overgaat
van be-oordeling naar ver-oordeling. Machtsvertoon en ver-
oordeling van mensen prikkelen tot verzet, rancune en uit-
eindelijk destructie.
Bij de behandeling der problematiek van zijn cIienten

vraagt het maatschappelijk werk van zijn functionarissen
een maximum aan discretie in de zin van bescheidenheid,
vertrouwelijk, oordeelkundig optreden en geheimhouding.
Deze verscherpte discretie-plicht vindt men neergelegd in
een groot aantal artikelen van de Code voor de maatschap-
pelijk werker, aanvaard door de algemene ledenvergade-
ring van de Nederlandse Bond voor Maatschappelijk
Werkers en de Katholieke Vereniging van Maatschappelijk
Werkers Dr. Ariëns in 1962.

In hoeverre heeft de maatschappij nu behoefte aan
mededelingen, die oorspronkelijk lagen binnen de grenzen
van de privacy? - Wanneer gesteld wordt, dat 'wij ons
conformeren aan een wereld, die in het teken van de waar-
heid wil leven', 3) kan men zich afvragen, hoe wij dan met
die waarheid omgaan en hoeveel waarheid wij verdragen.
Wordt waarheid gebruikt om te betrappen en te veroordelen
wat 'anders' is, wat als 'vreemd' en vaker vijandig wordt
aangevoeld, of leiden openheid, openhartigheid en waarheid
tot een beter begrip van de specifieke eigen-aardigheden
van een medemens of groep medemensen, die eveneens deel
uitmaken van deze maatschappij? Het komt mij voor dat
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aan dit laatste een duidelijke behoefte bestaat, zowel binnen
de hulpverleningsfunctie als daarbuiten.

Het maatschappelijk werk beschikt bij de uitoefening van
zijn functie over een enorm stuk 'insight-information' t.a.v.
medemensen, die zich niet zo gemakkelijk kunnen aanpassen
aan het sociale verkeer. Het zal daarbij steeds pogen deze
conflictsituaties bespreekbaar te maken in een sfeer van
respect, overleg en vertrouwen, niet in de vorm van een
monoloog maar van een dialoog. Blijkt dit niet mogelijk,
dan vindt hulpverlening niet plaats. Onderdeel van deze
dialoog zijn ook de uitleg over de werkwijze, mogelijkheden
en beperkingen van de instelling, evenals het bespreken van
adviezen en rapporten.
In eerste aanleg vindt deze dialoog plaats tussen maat-

schappelijk werker en client. Via hun relatie zal de omgeving
van de client in de dialoog betrokken kunnen raken. In het
grote geheel van de maatschappij kan het maatschappelijk
werk door het bespreekbaar stellen van maatschappelijke
wrijfpunten en conflictsituaties bijdragen tot een groeiend
inzicht en begrip voor de medemensen, die in een dergelijke
situatie verkeren. Het lijkt daarbij zeer goed mogelijk dingen
(situaties) bij de naam te noemen zonder namen te noemen.
Uitleg over de speciale problematiek van b.v. kinderen, die
in tehuizen verblijven, van alcoholisten, ongehuwde moe-
ders, en gedetineerden kan zeker gegeven worden zonder
daarbij herkenbare personen voor het voetlicht te slepen.
Privacy tenslotte lijkt mij geen 'luxe artikel' t) maar een

erkenning van het recht in deze maatschappij een beetje
anders te mogen zijn dan mijn buren. Omdat wij het als
mensen en als maatschappij nog niet erg ver gebracht heb-
ben in begrip en verdraagzaamheid, is discretie nodig. Zeker
ook binnen het maatschappelijk werk.

1) Code voor de Maatschappelijk Werker, inleiding, blz. l.
2) Kluckhohn en Murray, geciteerd 'bij G. Konopka, Groeps-

werk, blz. 59.
3) Vergelijk het inleidend artikel van Dr. A. Romein-

Verschoor.
4) Idem.
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N. van Hees

PRIVACYEN BIECHTGEHEIM

Inbreuken op het intieme leven van de mens, bescherming
van de privacy, de privé-sfeer van individu en gezinsleven;
het misbruik dat gemaakt wordt van afluisterapparaten en
telelenzen; het publiek maken van intimiteiten in pers, radio,
televisie en film; de verregaande onthullingen in literatuur
en kunst van de strikt individuele bewegingen, belevenissen
en emoties, die de mens van huis uit voor zich zelf wil
houden, zij vormen alle vandaag onderwerp van gesprek
en studie. Als in dit verband de vraag gesteld wordt in hoe-
verre in de zielzorgelijke activiteiten van de (RK.) kerk en
in de pastoraal, zoals die in de christelijke gemeenschappen
beoefend wordt, misbruik wordt gemaakt van de intieme
gegevens, die aan de pastores en zielzorgers door de
gelovige mensen werden toevertrouwd, dan kan in het alge-
meen gezegd worden, dat binnen de geloofsgemeenschap
de vraag over de geschonden privacy niet speelt.
Beginnen we met de meest intieme praktijk, die de RK.-

kerk kent: het spreken van de biecht. Hij, die zich zondig
weet, begeeft zich naar de biechtvader, de priester, en
belijdt in een privé gesprek zijn tekortkomingen.
Een niet-gelovige zal hier van zijn gezichtspunt uit kun-

nen oordelen, dat dit reeds een verregaande inbreuk is op
de privacy, die de mens rechtens toekomt. Ofschoon de
gelovige mens zich vrijwillig naar de biechtvader begeeft
opdat hem in naam van Christus zijn zonden vergeven
worden, moet men vaststellen, dat de kerk op straffe van
de eeuwige verdoemenis van de gelovigen eist, dat de
ernstige zonden aldus beleden worden. Dit gebruik gaat
terug op een regel uit het Nieuwe Testament, waarin Chris-
tus tot zijn volgelingen zegt: 'Wier zonden gij zult vergeven,
hun zijn ze vergeven; wier zonden gij zult houden, hun
zijn ze behouden.' De christen, die zich in zijn gedrag wil
laten richten door de christelijke levensleer, zal zich door
de biecht niet aangerand voelen in zijn privé-sfeer. In de
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loop der geschiedenis is in de wijze van biechten wel enige
verandering gekomen. De volstrekte beslotenheid van het
biechtgesprek is zeer beklemtoond zelfs door de inrichting
van de zogenaamde biechtstoel, een geheel afgesloten, dik-
wijls van alle licht verstoken klein vertrekje, waarin boven-
dien biechtvader en biechteling streng van elkaar gescheiden
plaats nemen. De biechteling weet, dat zijn bekentenis een
volstrekt geheim blijft tussen hem en de biechtvader. De
biechtvader weet, dat hij door elke vorm van bekendmaking
aan de scherpste kerkelijke straffen is blootgesteld. Er zijn
geen voorbeelden in de geschiedenis, waaruit blijkt dat
het biechtgeheim werd geschonden. Het biechtgeheim is
zo absoluut gesteld, dat het zelfs ter voorkoming van grote
rampen en misdaden nimmer verbroken mag worden. Het
naar buiten brengen van intimiteiten, die in de biecht ver-
nomen worden, is dus volstrekt uitgesloten. In zoverre is
binnen het kerkelijk leven de privacy dus geheel veilig ge-
steld. Als één der voordelen van het priesterlijk celibaat
wordt wel naar voren gebracht, dat juist de ongehuwde
priester beter in staat is het hem toevertrouwde veilig te
bewaren.

Indien men het onderwerp privacy en de indiscretie als
inbreuk daarop in kerkelijk verband ter sprake wil brengen,
dan is men eerder geneigd te stellen, dat de gelovige gemeen-
schap meer lijdt aan een teveel, dan aan een tekort aan
privacy. Dat een overdreven privacy op zich toch weer een
inbreuk kan bewerken op diezelfde privacy, wil ik proberen
in het hiervolgende een beetje te laten zien. Men kan tekort
schieten door een overdreven beroep te doen op privacy
en men kan verkeerd handelen door de afzonderlijke mens
te zeer op te sluiten in zijn eigen privacy en hem in dat
isolement in zijn persoonlijke sfeer te misvormen.

Hierboven heb ik het absolute biechtgeheim ter sprake
gebracht. Ik zou niet wensen, dat daar enige verzachting
in werd aangebracht. Anders ligt het met het zogenaamde
ambtsgeheim of liever de ambtelijke geslotenheid. Wanneer
het persoonlijk belang niet in conflict komt met het gemeen-
schapsbelang moet ook het ambtsgeheim zorgvuldig be-
waard worden. Daarover is geen kwestie. Het is echter niet
zo, dat met een beroep op het ambt of met een verwijzing
naar de gezagspositie, die men bekleedt, het recht ontstaat
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om belangrijke gegevens en feiten uit de circulatie te houden.
Dan ontstaan die benauwende onderonsjes, die van de ge-
zagsdragers en hun adviseurs een soort geheime genoot-
schapjes maken en van de gelovigen een onmondig gelaten
kudde. Veel werd binnen de kerkelijke gemeenschap ver-
huld en in het vage gehouden, waarvan gezegd werd, dat
het niet geoorloofd was daarover van gedachten te wisselen,
omdat men niet wist, of dit in overeenstemming was met
de rechtzinnige leer en de moraal. Als voorbeeld neem ik
de huwelijksbeleving. Het is een algemeen bekend feit,
dat de katholieke gelovige in deze tijd in zijn huwelijksleven
voor de moderne problemen staat. Hoe moet de onderlinge
liefde van de echtgenoten in harmonie gebracht worden
met de gezinsplanning. Nog niet zo heel lang geleden moest
een echtpaar dat het kindertal om gewichtige redenen moest
beperken contact opnemen met de biechtvader om in over-
leg met hem vast te stellen of voor hen periodieke onthouding
geoorloofd was. Deze benauwende inbreuk op het intieme
competentiegebied der gehuwden behoort gelukkig tot het
verleden. We vragen ons nu terecht af, waar bemoeiden
ze zich mee.
Dat er op het stuk der voorbehoedmiddelen nog steeds

geen duidelijke uitspraak is, vormt niet het grootste probleem.
Ik kan me voorstellen dat deze materie met allerlei onvoor-
ziene medische implicaties, nog zo ondoorzichtig is, dat nu
geen heldere uitspraak gedaan kan worden. Langzaamaan
is echter bekend geworden, dat deze zaak al geruimte tijd
in ernstige studie werd genomen. Maar het is nog niet zo
heel lang geleden, dat de ambtsdragers het de zielzorgers
en gelovigen inprentten, dat de richtlijnen voor het christe-
lijk huwelijk eens en voor altijd waren vastgelegd en dat de
discussie hierover op zich al afkeurenswaardig was en in
strijd met de christelijke traditie. Dit geschiedde in de tijd
dat in vertrouwelijke sfeer over de hele huwelijksbeleving
rapporten werden samengesteld. Over dit feit mocht zelfs
in het openbaar niet gesproken of geschreven worden, laat
staan gediscussieerd. Een dergelijke vorm van volstrekt
dichtgeslagen privacy is een gevolg van de zorg om delicate
zaken buiten de publiciteit te houden.
Dat dit alles samenhangt met een vanouds sterke onder-

waardering van de sexualiteit als positieve prikkel in de
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menselijke verhoudingen, is bekend. In kerk en zielzorg
werd de mens met zijn sexualiteit dermate overdreven ge-
isoleerd en opgesloten in zich zelf, dat men kan spreken van
een indiscrete beoefening van de privacy. Buiten de biecht
was het praktisch ongeoorloofd over zijn sexuele ervaringen
van gedachten te wisselen. Vooral jonge mensen hebben
door deze privacy-beoefening van de kerk dikwijls in een-
zaamheid spanningen moeten verwerken, die voor een groot
deel ontstonden omdat een openhartige voorlichting op het
gebied van de sexualiteit werd afgeremd en aan strikte
beperkingen onderheven. Deze opvatting begint gelukkig
tot het verleden te behoren.
Dat men - met name om de sexualiteit in te kapselen -

in dat recente verleden soms ernstige inbreuk maakte op
de privacy van jonge mensen en dat men zelfs van brutaal
verworven kennis gebruik maakte om maatregelen te nemen
tegen een jongen of meisje, daarvan getuigt de literatuur
die geschreven is over het leven op kostscholen. Maar ook
nu nog kan men van niet al te bejaarde oud-leerlingen
van internaten en van sommige externe scholen vernemen,
hoe in het verleden dikwijls bij nacht en ontij ingebroken
werd in de kastjes der leerlingen om te speuren naar sexuele
contrabande of andere artikelen die op een internaat tot de
verboden waar behoorden. In de volle leraarsvergadering
werd dan soms over bepaalde intimiteiten van leerlingen
gesproken, waarvan men kennis had gekregen door een
inbreuk te maken op het privé leven der leerlingen. In de
strakke opvoedingsmethoden, waarmee men zich in die tijd
vertrouwd voelde, werden dergelijke handelingen niet als
onoorbaar gewaarmerkt. Ik heb er oog voor dat de school-
leiding aan het algemeen welzijn der vele aan hun zorg
toevertrouwde leerlingen de grootste aandacht moet be-
steden. De methoden, die werden toegepast om dit doel te
bereiken, zouden vandaag in de nieuw gestelde problematiek
over privacy en indiscretie zeker meer genuanceerd beoor-
deeld worden dan vroeger.
Door de grote zorg die men had voor het eeuwig heil der

mensen, voelde men soms neiging om het aardse privé-leven
daaraan volstrekt ondergeschikt te maken. Ik moge dit laten
zien aan een gefingeerd voorbeeld. Een telefoniste moet een
verhinding tot stand brengen tussen een priester en een
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meISJe. In haar functie is het gemakkelijk om het gesprek
af te luisteren. Ze hoort dat tussen de twee een afspraak
wordt gemaakt, waarvan de brave telefoniste schrikt. Ze
begeeft zich naar haar geestelijke leidsman om te vragen
of ze van deze afspraak melding moet maken aan de
superieur van de priester in kwestie. Zij heeft daarbij het
eeuwig heil van de twee betrokkenen op het oog. Het zou
mij niet verwonderen, wanneer een aantal zielzorgers vroeger
geneigd zou zijn de telefoniste aan te raden inderdaad op
de aangegeven wijze een stokje te steken voor de genoemde
afspraak. Het voorbeeld gaat duidelijk buiten de sfeer van
het biechtgeheim om. Daarom werd de zaak voor de ziel-
zorger en de telefoniste een gewetensprobleem. Dat men
bij dit alles weinig oog had voor het recht op privacy dat
ieder mens toekomt, is tekenend.
Het gebrek aan feitelijke waardering voor de menselijke

vrijheid heeft kerk en zielzorg dikwijls tot op of zelfs over
de rand gevoerd van het gebied dat wij voor de privacy
afbakenen. Denk bijvoorbeeld aan de zinsneden in het
bisschoppelijk mandement (1954), waarin het de katholieken
ondermeer verboden werd lid te worden van het N.V.V.
en zelfs op straffe van excommunicatie verboden werd een
socialistische krant als Het Vrije Volk regelmatig te lezen.
Monseigneur Denis E. Hurley, aartsbisschop van Durban
heeft het eens zo geformuleerd: 'Men kan moeilijk zeggen
dat de vrijheid de haar toekomende erkenning heeft ge-
kregen in de katholieke kerk. In theorie wel, omdat vrij-
heid zo fundamenteel is voor de mensheid en de geschiede-
nis van haar verlossing, dat iedere tekortkoming van kerke-
lijke zijde bij het verdedigen van het beginsel van de mense-
lijke vrijheid ondenkbaar is. Maar de praktijk is een andere
zaak. De praktijk is altijd een andere zaak. Er zijn heel wat
Romeinse documenten aan te halen om aan te tonen dat de
kerk nooit over één zaak een scherper geformuleerde waar-
dering had dan over de kwestie, die we nu aansnijden, maar
iedereen weet maar al te goed uit de geschiedenis dat waar-
dering dikwijls mank gaat aan praktische en menselijke uit-
drukking.'
De kerk is sedert 1962 bij de opening van het Tweede

Vaticaans Concilie het (autoritaire) Constantijnse tijdperk
(begonnen vierde eeuw bij het edict van Milaan) uitgetreden.
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Er wordt meer aandacht gevraagd voor het sterke eigen
spel van het menselijk geweten, dat de richtlijnen van het
kerkelijk gezag in eigen verantwoordelijkheid verwerkt. En
daarmee is ook een halt toegeroepen aan die meest duidelijke
vorm van inbreuk op de menselijke privacy: het institutioneel
beïnvloeden en soms frustreren van de gewetensvrijheid. Het
christendom is een uitnodiging in liefde, geen dwangbevel.
Dit erkend zijnde, ligt ook de periode van het 'verketteren'
achter ons, waarmee een persoonlijke afwijking van de gang-
bare kerkelijke opvattingen en regels met verdoemenis werd
bedreigd, ofschoon niet onvermeld mag blijven dat deze
autoritaire zijde van de kerk in theorie altijd de 'goede
trouw' van de aanhangers ener ketterij als mogelijkheid open
hield. Er was in het verleden echter veel te weinig speel-
ruimte voor de vrij werkende menselijke geest. Te gauw
werd elke uitlating getoetst aan de vanouds vastgestelde leer.
Te weinig werd aangevoeld dat er een groot veld ligt tussen
de oude leer, de goed gemeende reflecties daarop en de
toepassingen daarvan op een nieuw tijdsgewricht. Gedach-
tenvorming is nog geen leer-bepaling. Het hardop denken
op zich behoeft nog geen ketterij oude stijl te betekenen,
laat staan te veroorzaken. Door de nieuwe vormen van open-
heid, hoe gebrekkig soms dan ook, wordt vooral in beginsel
een einde gemaakt aan de meest indiscrete en verderfelijke
inbreuk op de privacy: de mens door sterk gerichte zeer ge-
detailleerde inprentingen murw maken voor het vrije spel
van de menselijke geest, waardoor het ideaal van de be-
wust en vrij gelovende mens wordt misvormd. De vrees om
het tijdperk van geslotenheid te verlaten en de openheid
te betreden werd ongetwijfeld ingegeven door de edelste
bedoelingen. Men wilde het erfdeel door Christus nagelaten
ongeschonden bewaren. De keerzijde is dat verstarring van
een levend christendom de blijde boodschap van Christus
maakt tot een dode letter en de gelovige tot een kerkgebon-
den robot zonder eigen leven, zonder privacy.
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A. L. Constandse

PERS EN PRIVACY

I
'De filmvenus Anita Ekberg kan haar steeds groeiende

volume- en gewichtstoename slechts moeilijk verbergen ...
Boze tongen beweren dat haar 'uitzettingsvermogen' niet
toe te schrijven is aan een gezegende toestand, maar wel
aan Anita's grote voorliefde voor spaghetti .... Ondertussen
tracht zij ijverig aan gewicht te verliezen door veel te
zwemmen. Het is tijdens een van deze 'kuren' dat onze
medewerker haar kon snappen, weliswaar pas op het ogen-
blik van haar pijlsnelle aftocht, maar toch precies op tijd
om fotografisch te bewijzen, dat Anita meer dan normaal
plaats inneemt.' Zo kon men in het Vlaamse sensatieblad
Kwik van 21 juli lezen en .... zien. De bijna naakte Anita
stapt voorover gebogen een trapje op, men ziet haar van
achteren, de dijen en billen (die uitpuilen uit een gespannen
bikini-broekje) naar de lens gekeerd. Het fototoestel
registreert niet slechts, het misvormt ook door een verscherpt
perspectief. Anita is reeds vele malen het doelwit geweest
van telelenzen, die dan onder andere haar volle borsten aan
de openbaarheid hebben prijs gegeven. De foto van dit
achterwerk moet haar echter niet aangenaam zijn.
Een ander nummer van dit blad stelt een der meest be-

spiede vorstelijke dames en filmsterren (die in dit wereldje
tot eenzelfde categorie behoren) aan de kaak. 'Filmster
worden was al erg voor een gewezen keizerin.... maar
thans wordt het werkelijk majesteitsschennis: Soraya kent
geen grens meer.' Terwijl zij weet dat fotografen haar
overal beloeren 'voert zij bijna een striptease uit'. De foto's
stellen na deze aankondiging enigszins teleur, zij illustreren
hoogstens 'de bikini-geschiedenis van een candidate-sexbom'.
Maar zij lichten toe dat in de ganse wereld duizenden pers-
fotografen op de loer liggen om iemand te betrappen, wan-
neer hij of zij meent alleen of in de eigen familiekring te
vertoeven, althans onbespied te zijn. Cineasten doen daar-
aan ijverig mede.
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Verontwaardiging over de onbescheidenheid van pers-
fotografen laait telkens weer op, bijvoorbeeld bij de publi-
catie van een foto van Jacqueline Kennedy, biddende bij
het graf van haar man; wegens plaatjes die gemaakt zijn
van prinses Beatrix en Claus von Amsberg, hoewel de vraag
rees of in dit geval de fotograaf wel zo onwelkom was; op
grond van het feit, dat zelfs iemands doodstrijd niet meer
als 'privacy' wordt beschouwd. Op 18 juni heeft de Neder-
landse Juristenvereniging zich bezig gehouden met de vraag
in hoeverre de moderne communicatie-middelen worden
misbruikt om inbreuk te maken op iemands privéleven, en
of het geoorloofd is filmbeelden en foto's van hem of haar
te publiceren zonder daarvoor verleende toestemming.

11
Aangezien wij leven in een periode van kijklust en van

onderrichting door het beeld, valt in deze barokke periode
de aandacht wel het meest op de weergave van der mensen
uiterlijk en van hun waarneembare gedragingen. In wezen
echter is de eerbiedloze reproductie van handelingen een
begeleidingsverschijnsel van de behoefte, zoveel mogelijk
te weten te komen van het verborgen leven onzer mede-
mensen: van hun verleden, geheime fouten of misdrijven,
huwelijksleven, familieverhoudingen, hobbies, sexuele rela-
ties die niet aan de grote klok worden gehangen en goede
of slechte gewoonten. Op deze terreinen is de pers steeds
minder bescheiden geworden, steeds meer besmet door
boulevard- en schandaalbladen. Toch heeft men te doen
met méér dan winstbejag en speculatie op de sensatiezucht,
want ook van de ernstige kranten is de houding veranderd.
Al sinds enige tientallen jaren is er namelijk sprake van een
volkomen geoorloofd geachte 'human interest': belangstelling
voor levende persoonlijkheden, hun karakter en hun be-
levenissen. De lezer verlangt daarover te worden ingelicht:
hij wenst meer dan alleen nieuws over zakelijke, politieke
of militaire verhoudingen tussen de mensen. Hij begeert die
mensen zelf te leren kennen.
Men zal wel niet mistasten indien men veronderstelt,

dat in dezen de pers in hoge mate moet concurreren met de
literatuur. Een abonné vraagt van de krant wat hij voorheen
alleen eiste van de roman: hij moet geboeid worden door
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stijl en expositie, door de ontwikkeling en ontknoping van
een verhaal. De reportage is moeilijk geworden, zij moet
beeldend zijn, en dat betekent allereerst: mensen ten tonele
voeren die strijden en lijden, geluk en ongeluk beleven,
overwinnen of verslagen worden; mensen met driften en
rede, met haat en liefde. Het nuchtere nieuwsverhaal is een
comedie of tragedie geworden (men leze er de rechtbank-
verslagen op na) het sportstadion een slagveld, een verkeers-
ongeval of een natuurramp een bloedige fataliteit, een drie-
hoeksverhouding een klucht of drama. De korte verhalen,
de cursiefjes en de feuilletons zijn gewoonlijk veel minder
schokkend dan de reportages. In zekere zin wordt de krant
gezien als een geïllustreerde spannende vervolgroman in
afleveringen. Als de lezers het zo niet wilden, zouden de
uitgeverijen hun dag- en weekbladen niet aanpassen aan de
moderne behoefte.

De roman heeft zich lange tijd, evenals het toneelstuk
(dat herleeft in het nu zo populaire interviewen de spontane
dialoog) onderscheiden van de geschiedschrijving en de
verslaggeverij door 'fiction' te bieden, verbeelding en ver-
zinsel. Deze laatste worden echter pas tot kunst, indien zij
zeer wel objectieve realiteit hadden kunnen zijn. Daarvan
hing immers de mogelijkheid af om te ontroeren. Niemand
kon met de 'personages' op het toneel of in een verhaal
meeleven, lachen of schreien, indien zulke figuren geen
voorstelbare mensen waren. Op de realiteit had de 'fiction'
(geenszins 'fictie'l) dan voor, dat geheim gehouden, ver-
borgen en aan de openbaarheid onttrokken belevenissen,
eigenschappen, behoeften en verlangens in de literatuur
volledig mochten worden geopenbaard. In de letterkunde
heeft 'privacy' nooit bestaan. Onbesproken lieten wij de
dichtkunst, omdat de krant daarmee moeilijk kan wed-
ijveren, maar haar onthullende vermogen is altijd verbluffend
geweest. Kortom: indien de pers de taak begint over te
nemen van de literatuur kent zij geen verborgen kanten
van het particuliere leven. Terloops wijzen wij er slechts op,
dat de wisselwerking tussen krant en roman onmiskenbaar
is, wat de aard betreft van de 'belletrie'. Deze laatste
produceert steeds meer vermetele biografieën (al of niet
verfraaid), ongezouten historische reportages en slaapkamer-
geheimen, die aanspraak maken op 'echtheid'.
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III
Vanwaar nu het verlangen, dat de krant en het weekblad

persoonlijke verborgenheden onthullen? Allereerst is daar
het besef dat de verbeeldingen der schone letteren door de
werkelijkheid worden geëvenaard en overtroffen. Om ge-
schokt en geboeid te worden is het niet nodig, genoegen te
nemen met de fantasie. Want de realiteit is veel romantischer,
mits men haar kent. Hoe weet de lezer dat? Wel, hij zelf
is uit zijn beslotenheid verlost of gerukt, hij is in de wereld
geworpen. Dagbladen, historische geschriften, reisverhalen,
sexuologische verhandelingen, foto's, films en televisie heb-
ben hem in contact gebracht met een realiteit die hij nimmer
zo van nabij heeft kunnen waarnemen. Hij weet nu dat
HamIet en Macbeth, dat Don Juan en Don Quijote, de oude
Goriot en madame Bovary of de gebroeders Karamazow
veelvuldig bestaan. Om ons heen leven de overspeligen en
de hoorntjesdragers, de sadisten en de masochisten, de
falsarissen en de bedrogenen. Hij weet dat er homosexuelen
en lesbische vrouwen zijn. De verwarrende gecompliceerd-
heid der werkelijkheid is vaak tot het bewustzijn doorge-
drongen door de vele revoluties (waaronder men ook de
oorlogen moet rekenen) van deze eeuw. En zoals de ge-
schiedschrijving (van mensen!) de roman verdringt, zo drijft
de levende mens de verzonnen figuren op de achtergrond.
Wat blijft er immers van het geschiedenisonderwijs over

in onze herinnering? Het beeld van mannen en vrouwen,
van kerels en wijven, van dwazen en helden ....
Er was een tijd dat filosofen en psychologen zeiden, dat

zich in de literatuur afspeelde, wat in het geheim door
velen werd verlangd of gevreesd, maar wat verboden was,
en dus eigenlijk niet mocht gebeuren. Wat echter mocht er
in onze eeuw niet geschieden? Alles is gebeurd, en wij
weten het. De grofste wreedheden en het afzichtelijkste
lijden, alle denkbare sexuele variaties en aberraties, de
openbaring van het bestaan van onvermoede karakters. Zelfs
degeen die is opgevoed in eerbied voor de façade kent thans
dit respect niet meer voor de werkelijkheid, die geanalyseerd,
ontluisterd, onthuld en 'ontgoddelijkt' is. Hij wil dat het
voorhangsel wordt verscheurd, hart en ingewanden zicht-
baar zijn. En zo worden levende mensen tot figuren uit de
roman, die wij collectief beleven, worden zij in hun naakt-
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heid zichtbaar. Er zijn geen taboes meer.
Wat voorheen gold als het domein van de boulevard- en

schandaalpers, is thans door vele fatsoenlijke bladen be-
treden. Bij grote rechtszaken wordt het steeds moeilijker de
namen te verzwijgen van de beklaagden. Als echtscheiding
of zelfmoord betrekking hebben op personen van enige be-
tekenis of reputatie, komen zij aan het licht. Er bestaat een
ongekende belangstelling voor het verleden. Wat daarin
wordt ontdekt wordt gepubliceerd, afgezien van de vraag
of het nog levende mensen welgevallig is. Men kan de wijzi-
ging in de mentaliteit afmeten naar hetgeen er wordt ge-
schreven over leden der koninklijke families. Als er iets taboe
was, dan waren zij het. Thans worden zij weinig anders
behandeld dan filmsterren. Een grote rol speelt hun ver-
schijning voor film en televisie, de vraag of een 'romance'
sentimenteel genoeg is om sympathiek te worden gevonden,
de aard van hun representatie. De dynastieën zijn verburger-
lijkt, bijvoorbeeld doordat zij niet meer regeren, door huwe-
lijken die men voorheen 'mésalliances' zou noemen, door
weerzin om de discipline te aanvaarden van een protocol,
dat herinnert aan mythe en magie. Van de kant van het volk
is de eerbied daarvoor al even gering.
Voor de oorlog moest men in ons land datgene, wat be-

kend was van het privé-leven van leden der dynastie, putten
uit buitenlandse bladen, die hier niet verkocht werden. In
1956 is nog Der Spiegel, die een behoorlijk verslag bracht
over de crisis aan het hof, uit de circulatie gehouden. Die
tijd lijkt heel lang voorbij. De regen van kritische ingezonden
stukken bij de verloving van prinses Beatrix, de verspreiding
van alle buitenlandse bladen die zich daarmee bezig hielden,
ja de brutale vraag van een God-en-Oranje-vrezend dagblad:
'Hoe rijk is het huis van Oranje wel?' (met de schatting van
tweehonderd vijftig miljoen gulden) toonden het: de eerbied
voor 'privacy' is verleden tijd.

IV
Welke behoeften worden nu eigenlijk bevredigd, als wij

spreken van voorkeur voor realisme, naturalisme, ontluiste-
rende kennis en psycho-analyse? En wat is eigenlijk sensatie-
zucht, bemoeienis met het privé-leven van anderen? Onze
tijd weerspiegelt zich in een gecompliceerde mengeling van
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geestelijke volwassenheid en psychische hulpeloosheid. Wat
die volwassenheid aangaat: wij hebben te veel beleefd om
nog in sprookjes te geloven, en dus bestaat er een diep wan-
trouwen jegens de geïdealiseerde voorstelling van een mens.
Het is vernederend voor ons kritisch oordeel, als voorlichters
menen dat zij ons kunnen wijs maken dat bepaalde persoon-
lijkheden al op aarde rijp zijn voor de hemel. Of als zulke
mensen, aan wie niets menselijks vreemd is, zich zelf tot
voortreffelijke exemplaren van de soort uitroepen. De 'ont-
mythologisering', die zulk een rol speelt in de religie, be-
rooft ook gewaande supermensen van hun aureool. En wie
zou dit betreuren?
Eén zijde hiervan is, dat de gewone lezer - die ook geen

heilige is - zich identificeert met de moreel gesproken matige
held. Het bevredigt hem in hoge mate, dat hij niet de enige
zondaar op aarde is. Toen indertijd het Kinsey-rapport ver-
scheen over de sexuele zeden in Amerika werd het enorme
succes daarvan toegeschreven aan het feit, dat veler schuld-
gevoel werd opgeheven: zo talrijk waren de overtreders van
de officiële sexuele moraal, dat de zwakke broeders op dit
terrein voor het eerst een rustige nacht hadden: gelukkig
stonden zij niet alleen! Men moet dus niet onderschatten
welke betekenis de schending van 'privacy' heeft voor de
gemiddelde lezer. Zo goed als het een vreugde is te zien,
dat zelfs Anita Ekberg dik wordt, zo verlossend is de ge-
dachte dat er geen oppermensen zijn. Natuurlijk kan men
zich indenken hoe verontwaardigd de man of vrouw is, die
zijn of haar verleden onthuld ziet. Maar welk een onmetelijk
plezier verschaft dit aan tienduizenden lezers, op zoek naar
een verontschuldiging voor hun zonden. Van één ding kan
men zeker zijn: als uw. doopceel wordt gelicht is veler
sympathie met u. Eindelijk een lotgenoot!

Het ongekende succes van de sensatiebladen is een ge-
volg van zucht tot identificatie (in het goede en het kwade)
en een min of meer sadi-masochistische instelling. De offi-
ciële civilisatie berust op een strenge tucht, en welke op-
offeringen vereist zij! In zekere zin voldoet de ontluistering
van reputaties aan de behoefte aan solidariteit. Als wij uit-
gaan van de onbarmhartige moraal - en er schuilt iets
onmenselijks in haar absolute eisen - zijn wij allemaal
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stakkerds. Hoe menselijk zijn de onvolmaakten, hoe lijden
wij samen!

Maar de mens is niet alleen een meelevend en een mede-
lijdend wezen. Hij heeft ook een aanzienlijke portie boos-
aardigheid in zich. Het leedvermaak is weinigen vreemd,
en voor velen is de ellende der buren een bron van bevredi-
ging. Het is een overbekend gezegde dat gelukkige volken
geen geschiedenis hebben. Gelukkige mensen laten niet van
zich spreken. Het is twijfelachtig of zij bestaan. Verliefde en
sexueel aan elkaar verslaafde mensen, ja, zij maken school.
Zij vertegenwoordigen een ideaal en hoe gaarne wil ieder
zich met hen vereenzelvigen! Maar 'privacy' wordt zelden
geschonden om door onbescheidenheid het geluk te ont-
dekken, dat nog iets anders is dan een waarneembare lust-
ervaring. En zelfs deze kan voor de zieligen een kwelling
zijn. Niet zelden hebben onthullingen ten doel om te won-
den, verdriet te vergroten uit wrok.

Kort samengevat kunnen wij dus zeggen: het onbehagen
in de cultuur, met zijn meelijwekkende en weerzinwekkende
aspecten, is de bron van een nieuwsgierigheid, die de be-
slotenheid van het privé-leven doorbreekt. Voorzover de
pers aan de desbetreffende behoefte voldoet vervult zij een
functie in een ongelukkige samenleving.

V
Natuurlijk strijdt de brutale inbreuk op de individuele

vrijheid met de cultuur, die discipline vereist. De voor-
standers van de beschaving hebben gelijk als zij het duiken
in de diepten van iemands persoonlijke bestaan laken. Maar
wat wil men? Ook cultuur is een verschijnsel dat men niet
moet verwarren met ethiek: hoe gemakkelijk verdraagt zij
zich bijvoorbeeld met het militarisme! Wellicht mag men
van geluk spreken als driften en emoties worden bevredigd
door middel van telelenzen en 'realistische' journalisten.
Misschien zou te strenge onderdrukking van de nu eenmaal
niet voorbeeldige menselijke natuur leiden tot zulk een
pervertering van de onlustgevoelens, dat er nog meer HitIers
zouden worden gekweekt dan er al zijn geweest.

De journalisten, die de behoefte bevredigen aan sensatie
zijn gewoonlijk zakelijke lieden, zich van weinig anders
bewust dan van de kans, financiële successen te boeken. Hun
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professionele verdedigers maken het dan ook al te bont
als zij aanvoeren, dat de verkregen onthullingen 'van alge-
meen belang' zijn. Van algemeen belang is het dat wij
allemaal eten en drinken, geen kou lijden, een dak boven
ons hoofd hebben en met een begeerde partner mogen
slapen. Of de vrijheid hebben te strijden tegen wreedheid
veroorzakende verhoudingen.
Niet een eis van collectief belang maar een uiting van

gemeenschappelijke onlust is de onwil tot eerbiediging van
iemands particuliere levensgeheimen. Wie dit weet kan
echter weinig anders doen dan zich aanpassen aan de zeden
en gewoonten van zijn medeburgers. Het is dus verstandig
dat iedereen rekening houdt met de mogelijkheid dat alles
wat hij heeft gedaan of gezegd (wat eigenlijk hetzelfde is,
want woorden zijn daden) aan de grote klok wordt ge-
hangen, dat hij naakt, in badpak of smoking, in zijn tuintje
of in de gevangenis, wordt gefotografeerd. Niet zozeer tot
algemeen nut als wel tot ieders vertroosting. En wat zou
er eigenlijk verborgen kunnen worden dat niet (licht of
duister) algemeen menselijk is?
Wie de cultuur niet idealiseert en geleerd heeft te leven

met de atoombom, zal er stellig in slagen te leven met
kranten en tijdschriften, die geen eerbied hebben voor zijn
privé-leven.
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J. van Tijn

EEN JOURNALIST OVER PRIVACY
De vos die de passie preekt

Enkele jaren geleden smaakte ik het genoegen in ge-
zelschap van enige andere journalisten een bezoek te mogen
brengen aan het net gerestaureerde kasteeltje Drakesteyn
(waar men toen nog zonder telelens kon doordringen), het
nieuwe verblijf van prinses Beatrix. Beatrix zelf had haar
gastvrouwelijke plichten niet kunnen waarnemen, maar we
redden ons best dankzij de medewerking van haar secreta-
resse en enkele RVD-functionarissen. Iedereen noteerde
nauwkeurig bijzonderheden over de inventaris, controleerde
of er bijvoorbeeld wel een televisietoestel stond opgesteld
- dat bleek het geval: in de keuken -, en was benieuwd
naar de boekenverzameling van de kroonprinses. Bij onze
rondgang door de keuken begon een der vertegenwoordig-
sters van de damesbladpers de inhoud van de potten en
bussen te controleren. De secretaresse van de prinses
mompelde op dat moment ijzig: "Ik dacht niet dat dit nu
de bedoeling van het bezoek was."
Dat was een juiste opmerking. Hier werd de vrije nieuws-

garing wel wat erg ver gedreven. Sterker nog - en niet
alleen omdat het zo prachtig in het kader van de opdracht
van de Nieuwe Stem past -: hier werd de privacy ge-
schonden. Wij waren uitgenodigd om bij iemand op bezoek
te komen, om haar huis te bezichtigen. Dat betekende dat
we het aan haar, of haar gevolmachtigden moesten over-
laten, wat we te zien zouden krijgen. Het is al vaak voor-
gekomen in mijn nog zo prille journalistieke 'loopbaan' dat
ik in de huis- of werkkamer van iemand die ik zou inter-
viewen even moest wachten. Geen haar op mijn hoofd dat
er in zulke momenten aan gedacht heeft om zo iemand
zijn bureauladen te gaan inspecteren, zijn fotoalbum door
te bladeren, of de achterkant van een schilderij op zijn
expertises te controleren. Ik zou dit als iets vanzelfsprekends
beschouwen en het ook niet extra vermelden als ik niet
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met zekerheid wist, dat sommige 'collega's', zoals dat in
journalistieke kringen zo beeldend heet, zich niet ontzien de
regels der gastvrijheid op deze wijze vaak met voeten te
treden.
Afgezien nog van fatsoensnormen, is er een bijzondere

reden, waarom deze wijze van nieuwsgaren weinig zin heeft.
Immers, er zijn twee redenen waarom men iemand gaat
interviewen. Of omdat men bepaalde feiten of een zekere
zienswijze van hem of haar wil vernemen, àf om een portret
van de desbetreffende man of vrouw te maken, een zo-
genaamd profile. In het eerste geval is het uiteraard al
helemaal niet nodig iets meer van de man te weten te komen
dan hij zelf kwijt wil of kan. Het is absoluut niet interessant
zijn boordmaat te vernemen of zijn voorkeur voor een be-
paalde schrijver of sigarettenmerk. In het tweede geval is
meer twijfel mogelijk. Voor het portret kunnen dit soort
zaken zeker van belang zijn, immers het kan iets toevoegen
aan het beeld dat men zich over een persoon vormt, en
daarmee aan het beeld dat de lezers uit het verslag van de
ontmoeting moeten krijgen. Maar die bijzonderheden kunnen
het 'slachtoffer' gevráágd worden, en moeten in bepaalde
gevallen ook gevraagd worden. Dan gaat het om de door-
tastendheid van de interviewer en de hardnekkigheid van
de ondervraagde, welke feitelijkheden de een kan lospraten
en welke de ander kan verbergen.
Deze beschrijving van de gang van zaken bij een

interview wettigt de vraag van een argeloze lezer of een
interview dan beslist een gevecht moet zijn. In de beste
gevallen moet dat volgens mij inderdaad. En dat geldt
zowel voor een interview dat dient als basismateriaal voor
een artikel, waarbij degenen voor wie het uiteindelijk be-
stemd is - de lezers - niet aanwezig zijn, als voor een
radio- of tv-interview, waarvan soms miljoenen direct ge-
tuige zijn. Een interview is een gevecht tussen twee botsende
belangen. De belangen van degeen, die om de een of andere
reden belangwekkend is, en de belangen van degenen die
dat waar moeten maken, de intermediairs tussen de ander
en het publiek, kortom; de pers.
Maar ik zou het niet over het interview hebben, maar

over privacy en (in)discretie. Bij het verzoek dat ik kreeg
om dit stuk te schrijven, werd gesuggereerd dat het misschien
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aardig zou zijn, een aantal praktijkvoorbeelden als illustratie
te gebruiken voor mijn opvattingen over het onderwerp. Niet
uit ijdelheid maar omdat ik mijn eigen produkten het best
kan rechtvaardigen, heb ik voornamelijk stukken gekozen,
die ik zelf heb geschreven.
Voorbeeld 1. Een jaar of twee geleden, publiceerde de

Algemene Rekenkamer haar jaarlijkse rapport. Als 'lekkerste'
feit hieruit citeerden bijna alle dagbladen - de meeste zelfs
op de voorpagina - de benoeming aan een der Rijksuniversi-
teiten van een overtollig gebleken hoofdambtenaar die het
Rijk f 114.000 had gekost. Opvallend was dat, terwijl door
de geprononceerde aandacht die de meeste bladen aan het
feit op zich besteedden toch anders verwacht mocht worden,
geen enkele krant de moeite nam om na te gaan, waar dat
was gebeurd, en hoe het zat. Ik deed dat wel - toen nog
als redacteur van de Haagse Post - en kwam er zo achter
dat de universiteit die van Utrecht was, de faculteit de
medische en de hoogleraar waar het in feite om ging, de
chirurg prof. Nuboer, jachtvriend van prins Bernhard, en
internationaal zeer gezien, nationaal hier en daar gevreesd.
In het kort kwam het op het volgende neer. Het was de
faculteit niet ontgaan dat prof. Nuboers activiteiten niet
meer geheel en al bevredigend waren, om het voorzichtig
uit te drukken. Hij monopoliseerde meer patiënten dan hij
aan kon en tyranniseerde de afdeling chirurgie ten nadele
van assistenten en patienten. De faculteit had na jarenlange
vergeefse pogingen Nuboer zover gekregen dat hij een
collega naast zich duldde, prof. Van Weel, chirurg in een
Rotterdams ziekenhuis. Deze, niet onbekend met Nuboers
karakter, eiste een schriftelijke regeling van werkzaamheden
èn een hem bekende chef de clinique, dl'. Zaayer uit Voor-
burg, die zorg zou dragen voor de dagelijkse gang van zaken.
Al gauw was gebleken dat Nuboer niet van plan was zich
aan de schriftelijke afspraak te houden en dat de faculteit,
die de verantwoordelijkheid droeg, haar autoriteit niet liet
gelden. De situatie op de chirurgische afdeling werd steeds
nijpender, er gebeurden dingen, die voor allen die het zagen
ontstellend waren, maar niemand durfde ingrijpen. Prof.
Van Weel ging terug naar Rotterdam, maar dr. Zaayer kon
niet meer weg en moest zich 'behelpen' met eenvoudige
chirurgische gevallen, telwijl de ernstige gevallen (soms te
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lang) op hun beurt moesten wachten. Zaayer zat dus inder-
daad voor spek en bonen: men zal inmiddels begrepen
hebben, dat hij de in het Rekenkamerrapport bedoelde
ambtenaar was. Op de achtergrond van deze afschuwelijke
affaire speelden vele factoren een rol: Uh.echt ligt dicht bij
Soestdijk, Nuboer was een vriend van het Hof, een aantal
van zijn collega's hoopten dat te worden. (Eén hoopte dat
kennelijk niet: het was een hoogleraar die na een behandeling
van prins Bernard een rekening naar Soestdijk stuurde, maar
deze onbetaald terug ontving met de mededeling, dat zo-
iets niet gebruikelijk was). Niemand durfde tegen Nuboer
op - de situatie is nog steeds onveranderd. Ik schreef dit
verhaal, en heb me laten vertellen, dat men in Utrecht
serieus heeft gedacht aan een actie tegen de HP, waar
overigens nooit iets van is gebleken. Was dit inbreuk op de
privacy? Was hier een 'harde jongen' aan het werk geweest,
'voor wie het begrip indiscretie gelijk staat met vakbe-
kwaamheid' zoals mevrouw Romein in haar inleiding stelt?

Voorbeeld 2. Twee jaar geleden speelde het Amsterdamse
Studenten Corps tijdens de groentijd het Dachau-spel. De
kranten stonden er vol van, op de tram en tijdens de lunch-
pauze op de fabriek werd er over geleuterd, de televisie
sprak er schande van. Voor mij was het belangwekkendste
aspect voor een artikel niet het spel zelf, maar de parallel
van de groentijd met primitieve inwijdingsrituelen en de
daarmee gepaard gaande, aan exclusiviteitgevoelens ont-
leende geheimzinnigheid. Terwijl ik bezig was, hieromtrent
materiaal te verzamelen, kreeg ik een foto toegespeeld waar-
op omstreeks 200 kale foeten stonden afgebeeld, tijdens de
laatste inwijdingsnacht, in gezelschap van een varkentje, dat
na een overvloedig maal volgestopt was met laxeermiddelen
en daarna temidden van de aankomende academici losge-
laten. Wanneer men even uit het oog verloor, dat de jongens
het allemaal zelf gewild hadden, zou men eventueel geneigd
kunnen zijn geweest op grond van de intrieste en afge-
peigerde gelaatsuitdrukking van de meeste jongens, mede-
lijden met hen te hebben. De foto zei op zichzelf meer dan
alle over het onderwerp geschreven artikelen.

Vele (oud-)corpsleden waren verontwaardigd dat een
krant het gewaagd had, deze foto te publiceren. Sterker nog:
binnen het Corps werd een onderzoek ingesteld naar wie
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de foto in mijn bezit had gesteld. Deze jongens werden ge-
schorst. Betekende het publiceren van de foto inbreuk op
de privacy? Was ik een 'harde jongen' .... enzovoort?
Voorbeeld 3. Enkele weken geleden klom een dronken

student midden in de nacht het Rijksmuseum in via een
ladder van de met restauratiewerkzaamheden doende Rijks-
gebouwendienst. Ik kan dit geval wat korter weergeven
omdat het recenter is dan de voorgaande. Hij at een sinaas-
appel, deed een plasje, en legde zich in een van de kapstok
geplukte regenjas te slapen. Na een kortstondige dut werd
hij door de bewakingsdienst van het museum gevonden en
aan de politie uitgeleverd. In overleg met de heer Ton Koot
besloot de politie deze zaak niet door te geven, zodat hij
ook in het dagelijks politierapport voor de pers niet werd
vermeld. Het verhaal kwam mij ter ore, ik zocht het verder
uit, en maakte er in Vrij Nederland een badinerend stukje
van, tot grote woede van Ton Koot die ik er van te voren
van op de hoogte had gebracht dat ik het zou schrijven.
Ton Koot vond het publiceren in strijd met het algemeen
belang, omdat hierdoor meer mensen op de gedachte konden
komen, na sluitingstijd een bezoek aan het museum te
brengen. Ik antwoordde hem dat, als er ergens een fout
was gemaakt, deze bij het Rijksmuseum lag en niet bij
de pers die er gewag van maakte. Dat het niet in de eerste
plaats de taak van de pers maar van het museum was, de
kunstschatten voor insluipers te behoeden. Ook hier werd
het onbehagen over de publikatie (die veel ernstiger door de
rest van de pers werd genomen, dan door VN) afgewenteld
op de eigen kring: naarstig speurwerk werd ondernomen
om het 'lek' op te sporen.
Voorbeeld 4. In het jubileumnummer van Vrij Nederland

schreef ik een stuk over het Jongeren Vrijwilligers Program-
ma van het ministerie van buitenlandse zaken, dat volledig
vastgelopen bleek te zijn. In de beschrijving van de
wordingsgeschiedenis van dit programma, stuitte ik op een
persoonlijke affaire, een verhouding tussen het hoofd van
het JVP en een van zijn medewerksters. Dit plaatste mij
voor het dilemma: moet dit worden gepubliceerd of niet?
Uiteraard was dit geen vraagpunt geweest, wanneer het
een gewone romance was geweest, maar zo duidelijk bleek
dat de affaire zijn weerslag had op het werk van het JVP,
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dat ik het noodzakelijk vond haar in het stuk te vermelden.
Zelfs enkele vrienden waren hierover verontwaardigd, maar
ook zij konden mij niet van hun gelijk overtuigen.
Omdat ik merk dat dit stuk meer op een documentaire

gaat lijken dan op een opinerend artikel over privacy, lijkt
het me goed het bij deze voorbeelden te laten.
Het is duidelijk dat een journalist die over privacy schrijft,

onontkoombaar de indruk moet wekken van de vos die de
passie preekt. Ook uit het stuk van Annie Romein blijkt dat
de journalistiek vaak wordt vereenzelvigd met indiscretie.
Maar is dat wel terecht? Natuurlijk is het waar, dat een
journalist, wanneer hij achter bepaalde feiten wil komen,
bepaalde mensen soms vragen moet stellen, die zeer on-
bescheiden kunnen zijn. Vaak bekruipt mij de gedachte, als
ik mezelf iemand over een onderwerp hoor uitmelken, dat
ik de ondervrager in zijn plaats de trap af zou slaan, of
althans zou weigeren hem antwoord op sommige vragen te
geven.
Maar één ding moet daarbij niet uit het oog worden

verloren. Als ik - of een andere journalist - naar iemand
toe ga om hem vragen te stellen, is dat in de meeste gevallen
iemand die op een of andere manier een openbare figuur is.
Dat verplicht hem op zichzelf niet om mij te woord te
staan; hij kan bovendien iets tegen mij persoonlijk of tegen
mijn blad hebben dat hem huiverig maakt mij te ontvangen.
Maar als hij de betekenis inziet van dat 'openbare figuur
zijn', zal hij mij graag te woord staan, omdat hij weet dat
hij dat aan het publiek verschuldigd is. En hier kom ik op
gevaarlijk terrein. Natuurlijk verdedig ik het recht van een
journalist om zijn materiaal te verzamelen, met een beroep
op het openbaar belang. Overheid en publiek zijn elkaars
componenten, de overheid is er voor het publiek en dient
verantwoording van zijn daden af te leggen. Dat gebeurt
via pers, radio of televisie. Natuurlijk mag het niet zo zijn,
dat een journalist een overheidsdienaar chanteert opdat hij
zijn mening geeft en al helemaal walgelijk is het om halve
waarheden te publiceren waar een luchtje aan zit met een
beroep op datzelfde algemeen belang. Die methoden worden
door bladen als de Telegraaf veelvuldig toegepast. Halve
waarheden, vernomen via indiscreties, opgedist als ont-
hullende overheidsmachinaties tegen de kleine man, dat
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systeem bedoel ik natuurlijk hier niet te rechtvaardigen.
Wie ongenuanceerd de 'harde jongens-mentaliteit' aan de

kaak stelt, de indiscrete interviews hekelt, stelt zich bloot
aan het verwijt, daarmee de taak van de pers niet geheel
te begrijpen. Hoeveel vieze, ongezonde, het daglicht
schuwende zaken zijn hier en elders al niet aan de opper-
vlakte gekomen door het toch in de meeste gevallen onbaat-
zuchtige speurwerk van journalisten. Journalisten vormen
een vooruitgeschoven post van het publiek, de dominee,
de dokter, de metaalbewerker en de notaris, dat als het ware
bij onderlinge taakverdeling de pers heeft aangesteld om op
de hoogte te worden gehouden.

Er wordt inderdaad openhartiger geschreven dan dertig
jaar geleden en over enkele zaken, het Hof bijvoorbeeld,
zelfs openhartiger dan tien jaar geleden. Komt dat doordat
deze tijd het recht op privacy van het individu niet meer
erkent, of doordat de onbeschaamdheid in het algemeen
groter is geworden? Nee, het is een gevolg van het feit dat
de pers is geëmancipeerd en haar zuiverende taak is gaan
inzien. En dat is, dat zal niemand kunnen ontkennen, een
enorm groot voordeel. Hoeveel maatschappelijk onrecht bleef
vroeger niet verborgen voor het grote publiek, hoeveel
corruptie bleef niet onder de oppervlakte, als gevolg van
de regentenmentaliteit die op alle terreinen van de maat-
schappij hoogtij vierde. Als een hoogwaardigheidsbekleder
al eens iets aan de pers vertelde was dat toch niet meer dan
hij kwijt wilde en zeker uitsluitend aan de bevriende pers.
De situatie waarin de fractieleider van de ene partij een
interview geeft aan het partijblad van een andere was toen
ondenkbaar. Dat een fabrieksdirekteur, een minister, een
kamerlid, rekening en verantwoording aan de pers afleggen,
is een vanzelfsprekendheid geworden, niet alleen voor de
pers maar zeker ook voor de hoogwaardigheidsbekleder zelf.
Eerder is er reden tot klagen over.het nog veelvuldig voor-
komende gebrek aan doortastendheid van vele journalisten,
een teveel aan autoriteitenvrees, dan over een vermeende
brutaliteit, of indiscretie, door vertegenwoordigers van pers-
organen of televisie aan de dag gelegd.

Op dat aspect kom ik straks terug.
Er is ook een verklaring voor de meer geprononceerde rol

van de pers in deze tijd. Er is een reden dat de pers haar

617



controlerende taak op zo'n in het oog springende wijze
vervult, dat de Nieuwe Stem het nuttig oordeelt een nummer
aan privacy te wijden. Die oorzaak is de volgende: De van
nature - of bij de wet aangewezen - controle-instanties in
de maatschappij: het parlement, de gemeenteraden, aan-
deelhouders (en eventueel commissarissen) van grote be-
drijven, curatoren van universiteiten, enzovoort, raken hoe
langer hoe meer zó involved, dat zij zich vaak aan hun
controlerende taak niet veel gelegen laten liggen, althans
minder dan men van hen zou mogen verwachten.
Dit klinkt zeer ongenuanceerd, ik ben het mij bewust.

Maar als ik deze stelling met voorbeelden zou moeten staven,
zou ik te veel van mijn toch al beperkte ruimte moeten
besteden. Laat het genoeg zijn te constateren hoeveel on-
benullige vragen door Kamerleden worden gesteld, hoe
weinig van de werkelijke problemen en misstanden in het
parlement diepgaand en zonder trefwoorden voor insiders
worden behandeld, hoe aandeelhouders op jaarvergade-
ringen, het enige moment dat zij theoretisch enige invloed
op het bedrijf kunnen uitoefenen, de vloer met zich laten
aanvegen, hoeveel misstanden curatoren van universiteiten
laten voortbestaan zonder een hand uit te steken. Wanneer
al deze instanties zo slordig met hun verantwoordelijkheden
omspringen, ontstaat er een vacuum, met het gevaar voor een
machtsconcentratie aan de top. Dat vacuum moet door de
pers worden opgevuld. Het is niet toevallig dat juist in de
Verenigde Staten waar het gevaar voor de ontwikkeling van
machtsconcentraties op alle gebieden het grootst is, de pers
zich in het algemeen ook uiterst waakzaam betoont. De wijze
waarop in de amerikaanse pers over motieven en achter-
gronden van bijvoorbeeld de buitenlandse politiek wordt
geschreven is een lust voor het democratische oog en een
doorn in het oog van de uitvoerders van die politiek. Dat
die pers haar verantwoordelijkheidsgevoel niet laat ont-
aarden in een kwajongensachtige neiging tot onthullen-
zonder-meer mag blijken uit het feit dat vrijwel alle ameri-
kaanse bladen, evenals de radio en de televisie ten tijde van
de Cuba-crisis, hoewel over zeer vele feiten beschikkend,
onmiddellijk bereid waren tot een grote terughoudendheid,
toen president Kennedy daar een beroep op deed.

Wat ik wil zeggen, is dit: het is een uiterst gezonde
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situatie dat mensen met een grote maatschappelijke ver-
antwoordelijkheid - óók wetenschapsmensen, een der
groepen die ik nog niet had genoemd - van tijd tot tijd
rekening en verantwoording tegenover de pers afleggen.
Dat hoeft bovendien niet alleen onbaatzuchtige motieven
te hebben: ook zij zelf - politici bijvoorbeeld - hebben er
veel belang bij dat hun bedoelingen goed overkomen, dat
zij zich niet het verwijt op de hals kunnen halen, dat de
man in de straat 'zo weinig te weten komt van wat de hoge
heren in Den Haag beslissen', Hoe meer het inzicht dat dit
een taak van de democratie is, aan beide kanten, dus ook
aan de kant van de pers, gaat rijpen, hoe minder kans diè
persorganen zullen krijgen die inderdaad door middel van
indiscreties en oncontroleerbare verdachtmakingen specule-
ren op deze gevoelens van onbehagen van een zich buitenge-
sloten voelend publiek. Steeds meer politici gaan dat ook in-
zien, maar ook anderen: het zou enkele jaren geleden ondenk-
baar zijn geweest, dat een bisschop als monseigneur Bekkers
zich niet te hoog zou achten om van tijd tot tijd via de televisie
zijn kerkvolk en andere belangstellenden een handvol pro-
gressieve ideeën aan te bieden, of via een interview zijn af-
keuring uit te spreken niet over het Beeldreligienummer zèlf
van 'Zo is het' maar over de hetze daartégen. Steeds minder
komt het voor dat redacteuren van actualiteitenrubrieken met
kwasi-ontdane en verontwaardigde gezichten voor het
scherm komen met de mededeling dat meneer die en die
geen gevolg heeft gegeven aan de uitnodiging van de
redactie om naar de studio te komen. Over die actualiteiten-
rubrieken gesproken: mevrouw Romein heeft het over 'ge-
raffineerde interviewtechniek', 'onverhoedse t.v.-confron-
taties', en 'ongeremd en ongekend ver in het persoonlijk leven
en de onwillekeurige reacties van hun objecten door (te)
dringen'. Is dat nu allemaal niet wat overdreven? Het komt
natuurlijk wel eens voor dat mensen die totaal niet aan
publiciteit gewend zijn, louter en alleen omdat zij door een
toeval in de openbaarheid zijn terecht gekomen 'onverhoeds'
voor een tv-camera verschijnen, en daardoor de indruk
maken werkelijk 'overvallen' te zijn door de 'harde jongens'.
(Wie overigens iets weet van de gang van zaken bij een
tv-uitzending, zal het niet onbekend zijn, dat door de vaak
ontoereikende apparatuur, de televisie weinig zaken 'on-
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verhoeds' in beeld kan brengen: de meeste programma's,
ook interviews, worden zo doodgerepeteerd, dat meestal
alle spontaniteit eraf is als de camera echt gaat lopen). Maar
de grootste groep van door de televisie geïnterviewden wordt
allerminst onverhoeds overvallen: het zijn in de meeste ge-
vallen mensen die publiciteit gewend zijn, die hun gedachten
kunnen formuleren en heus niet zo gauw op een dwaalspoor
gebracht worden. Integendeel, het komt nog vaak genoeg
voor, dat de geïnterviewde de interviewer in de zak steekt,
omdat hij over meer feitenkennis beschikt en daardoor ook
meer om de zaken heen kan praten.
En daarmee kom ik dan aan het laatste gedeelte van wat

allerminst als een uitputtende studie van dit onderwerp kan
en mag worden gezien, maar meer als een eerste terrein-
verkenning voor mezelf. Is de pers wel voldoende voor haar
- volgens mij dus: noodzakelijke - controlerende functie
uitgerust? Natuurlijk ben ik niet bevoegd daarover te oor-
delen. Maar ik heb me deze vraag nu eenmaal gesteld, dus
ik moet haar beantwoorden. Het antwoord is: vaak helaas
niet. Door allerlei oorzaken (gebrek aan \verkruimte door de
nijpende huisvestingssituatie, gebrek aan vrije tijd om zich
veelzijdig te oriënteren, gebrek aan geld door de vaak
schandalige cao's voor dagbladjournalisten, en gebrek aan
waardering) staat de journalist nog te vaak met de mond
vol tanden, wanneer hij deskundigen op welk gebied dan ook
tegemoet moet treden. Nog te vaak komt het op pers-
conferenties voor, dat journalisten een eerste (soms goede)
vraag aan bijvoorbeeld minister Luns stellen, vervolgens
door deze met een kluitje in het riet worden gestuurd en
dan niet over voldende kennis en gegevens beschikken om
dóór te vragen.

Na afloop zitten sommige verslaggevers dan mokkend bij
elkaar te hakken op Luns, terwijl deze - of een ander
uiteraard; Luns is maar een voorbeeld dat zich opdringt _
het volste recht heeft de kwaliteit van zijn antwoorden af
te stemmen op die van de hem gestelde vragen. Wanneer
men de manier vergelijkt waarop 'hoogwaardigheidsbe-
kleders' in de VS, Engeland en Duitsland het vuur aan de
schenen wordt gelegd en de kwasi-blijmoedige manier
waarop zij er zich doorheen slaan, en de wijze waarop dat
in Nederland gebeurt (met waardering voor de gunstige uit-
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zonderingen) komt men tot de conclusie, dat het recht op
privacy - maar dan geheel verkeerd begrepen - hier over-
dreven sterk in ere wordt gehouden.

En dat kan dan mijn slotconclusie zijn: dat het met
het schenden van de privacy in Nederland behoorlijk mee-
valt, en dat nog teveel mensen 'vrij' rondlopen, die eigenlijk
regelmatig rekening en verantwoording zouden moeten af-
leggen. Met name de erecodes van bijvoorbeeld de archi-
tecten en de Maatschappij ter bevordering van de genees-
kunst passen, zelfs onder het mom van een beroep op privacy,
niet meer in deze tijd. Dat een krant geen foto en vaak zelfs
geen interview van een door prestaties of omstandigheden
belangwekkende arts kan verkrijgen, 'omdat hij anders last
met de Maatschappij krijgt', die hem selfadvertising zal ver-
wijten, en dat geen architect indertijd openlijk dUlfde stellen,
dat hij het Amsterdamse stadhuisontwerp van Berghoef en
Vegter een gedrochtelijk onding vond, terwijl menig archi-
tect privé nog wel krassere karakteriseringen wilde spuien,
dit alles onder het mom van collegialiteit, is een sociale mis-
stand.

Het wordt tijd dat voor deze gesloten kasten - maar ook
voor andere - de privacy eens wat meer wordt geschonden:
in het algemeen belang, durf ik zonder schroom als reden
daarvoor op te geven.

W. Langeveld

KIJKERS ZONDER SLEUTELGAT

Naast luiheid lijkt nieuwsgierigheid een van de on-
verwoestbare eigenschappen van de mens. De fundamentele
behoefte aan informatie moet worden bevredigd: door de
kletspraat van de buren, het langs achterdeuren binnen-
sluipende gerucht, de prietpraat achter de kerk of in de
taveerne. Waar de mens kan lezen, vullen krant, tijdschrift
en boek een leemte in de behoeftevoorziening. Wat monde-
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ling wordt overgebracht is hoogst onbetrouwbaar en komt
bovendien maar langzaam verder. De krant brengt nieuws
van ver in dezelfde vorm tegelijkertijd op een groot aantal
punten. De pers vervangt de behoefte aan de lokale petite
histoire, de roddelpraat over buurt- of dorpsgenoten niet.
Iets van de chronique scandaleuse die ieder in zijn eigen
kring hogelijk interesseert komt maar zelden in de krant.
Meestal interesseert het lieden die buiten de specifieke kring
staan ook maar nauwelijks, of er is te veel insiderschap nodig
om het fijne (en pikante!) van de zaak te snappen.

De massacommunicatiemiddelen verruimen de horizon
naar de verre verten van society, monde monde, upper ten,
rijke burgers en filmsterren. Nederlands oudste dagblad,
De Oprechte Haarlemmer, gelezen tot ver over onze grenzen
degradeerde aan het eind van de vorige eeuw tot een society-
blaadje waarin ook keukenmeiden met veel plezier over de
levenswandel van hun 'mefroujen' lazen. Het lot van deze
eens zo gerenommeerde krant is paradigmatisch voor een ge-
hele ontwikkeling: de pikante particuliere informatie der
semi-aristocratische coterietjes wordt tot burgerlijke roddel-
praat van de goegemeente. Legde de pers zich aanvankelijk
enigermate aan banden bij het publiceren van naar de
normen van de tijd al te intiem geachte informaties, lang-
zaamaan vatte de mening post, dat alles wat nieuws is
behoort te worden aangeboden en dat de journalistieke
fatsoensnorm ligt in het vlak van de ongekleurde, onvervalste
weergave van vrijwel alles wat zich hier op aarde afspeelt.
De pers dient 'all the news that's fit to print' te brengen
zonder benauwde ethische normen aan te leggen. Nieuws,
feitelijke gebeurtenissen zo objectief mogelijk beschreven
zijn immers altijd ethisch neutraal. Het is het waarde-oordeel
van de lezer die het nieuws interpreteert, dat hem al of
niet schande doet roepen.

Dat ook de normen zelf zich wijzigden behoeft hier geen
toelichting. De nieuwere wetenschappelijke inzichten, de
aanvaarding van een rationeler levenshouding door brede
lagen van de bevolking opende de ogen voor het menselijke
in de mens dat niemand vreemd is. Daarnaast diende zich
onder invloed van de democratisering een geheel nieuwe
culturele en politieke elite aan. De nationale en internationale

622



volkshelden als zangers, sportlui en filmsterren zouden
zonder hulp en steun van de massapers nimmer een reputatie
kunnen vestigen. Elke manager die zijn niet geringe inkomen
waard is heeft een bijzonder fijn gevoel voor public relations
die grotendeels gerealiseerd worden via de kanalen van de
pers. Zulke populaire figuren die de publicity nooit schuw-
den zolang hun positie aan de top nog niet verzekerd was,
doch later op huilerige toon om privacy smeken, zijn in
feite publiek eigendom. Als de billen van Anita Ekberg
dikker worden dan is dat een uiterst triviale zaak, maar
desalniettemin nieuws, want deze dame heeft zich met
voorbedachte rade tot idool van de massa willen verheffen.
Het publiek snakt naar figuren met wie het zich identificeren
kan en de pers heeft niet meer dan een bemiddelende functie.
Het publiek kan misprezen worden om de wreedheid waar-
mee het zich verlustigt in de afgang van een ster die het
eerst zelf heeft helpen rijzen, de pers in dat verwijt be-
trekken berust op een diepgeworteld misverstand. Als een
persoon eenmaal in het zogeheten 'publiek domein' is opge-
nomen blijft alles wat hij of zij doet en beleeft nieuwswaarde
behouden, evenals het van betekenis is voor de dorpeling
of de dominee met de pan op tafel eet.

Nu kan het publiek verweten worden, dat het zich niet
sterker voor vanuit maatschappelijk standpunt belangrijker
zaken interesseert en doorredenerend kan gesteld worden,
dat deze triviale belangstelling te verzwakken zou zijn als
de pers zich meer op haar educatieve taak zou richten. Af-
gezien ervan, dat de meeste Nederlandse kranten zich in
hun commentaren - en helaas soms ook wat betreft de
selectie van hun nieuws - zeer sterk van deze taak bewust
zijn is het toch zonder meer niet duidelijk wat de inhoud
van die taak precies is. Dient de pers als zedemeester op
te treden in het voetspoor van Morele Herbewapening, of
dient zij juist op radicale wijze taboes en heilige huisjes te
bestrijden? Beide opvattingen zijn zeer wel te verdedigen
en als opvoedkundige principia voor een redactioneel beleid
te hanteren. In een land met persvrijheid kunnen in beginsel
alle zienswijzen en ethische stellingnamen tot beleidslijnen
van een krant gemaakt worden, althans dat zou moeten
kunnen, ware het niet, dat ook economische factoren zich
zwaar laten gelden.
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De pers is ondernemingsgewijs georganiseerd en maakt
daarmee geen uitzondering op de in een kapitalistisch stelsel
geldende regels. Zij produceert drukwerk voor de markt,
een markt waarop een scherpe concurrentie heerst. Kranten
drukken is geen bijzonder winstgevende zaak, zelfs niet als
de abonnementsprijzen nog met enkele tientallen procenten
stijgen. Als kranten uitgeven geen hobby is van enkele ver-
mogenden, en niet dient om een gevestigde uitgeverij van
een weliswaar weinig rendabele, maar niettemin bijzonder
respectabele vlag te voorzien, dan is het 'hard business as
usual' en bij voortduring streven naar vergroting van de
oplage. Wellicht hebben velen een sterke band met hun
dagblad, deze is toch niet onverbrekelijk. De reclame-
campagnes waarbij een gehele stadswijk veertien dagen een
krant op proef kan krijgen zouden niet herhaald worden als
ze geen succes hadden.
Economische wetmatigheden bepalen mede het beleid

van een krant, ook al is de redactie formeel volslagen on-
afhankelijk van de directie van een dagbladonderneming.
Een krant die door een bepaald redactioneel beleid echter
de helft van haar abonnees verliest zal of moeten verdwijnen,
of het beleid wijzigen wil ze blijven voortbestaan. Als een
groot deel van de lezerskring van een bepaald blad leeft
met de 'kleine dingen' en graag een blik werpt op het
persoonlijk leven van de V.I.P.'s, dan zal dat blad aan die
vraag moeten beantwoorden. 'Nieuws' is tenslotte niet wat
de journalist vindt dat het is, maar waarvan hij op grond
van zijn journalistiek instinct weet, dat het publiek het
'vreet'. Door dat nieuws op te sporen bewijst hij niet alleen
zijn onderneming de dienst waarvoor hij gehonoreerd wordt,
maar vertolkt hij tevens zijn lezerskring en dat is volgens
de autoriteiten de zo belangrijke functie van de pers in een
democratische staat.
Als slechts een paar procent van de bevolking - zoals

blijkt bij vele enquêtes door kranten gehouden - regelmatig
de beschouwelijke en politieke artikelen leest dan kan de
gemiddelde krant deze stand van zaken niet negeren, maar
zij zal zich moeten aanpassen. Positief is in zekere zin, dat
steeds meer kranten er toe overgaan hun beleid op deze
realiteit te richten, ook in educatief opzicht kan - hoe
paradoxaal dat ook moge klinken - hierin een verbetering
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worden gezien. Een pedagogisch beginsel, dat zijn waarde
reeds lang praktisch heeft bewezen is, dat de docent met
zijn lessen begint op het niveau van het kind. De pers maakt
daarop geen uitzondering en zal zich bij het niveau van
de lezerskring waarop zij zich richt aanpassen.
De journalist pur sang kent dat niveau van 'zijn ge-

middelde lezer' en spreekt zijn taal. Hij zal proberen een
succesvol journalist te zijn door primeurs te hebben, of het
'plaatje van zijn leven' te schieten. In die jacht op het
uitzonderlijke - nieuws moet nieuw zijn - mag hij zich
so wie so niet door al te stringente ethische normen laten
beperken. Of hij alles wat hij ontdekt ook publiceert is een
andere zaak. Tussen hem en zijn informanten bestaat wat
dat betreft dikwijls een afspraak over zogenaamde back-
ground information die hij niet gaarne aan de openbaarheid
prijs zou geven, omdat hij immers de bron zou kunnen ver-
liezen. Zo blijven soms belangrijke zaken verborgen, of
komen eerst aan het licht als andere ontwikkelingen tot
publicatie noodzaken.
Het is de vraag wat meer te betreuren is: dat allerlei

gebeurtenissen niet of te laat aan het licht komen, of dat
de pers soms niet schuwt op ongegeneerde manier in de
particuliere levens van 'publieke personen' rond te neuzen.
Met de werkelijke impertinenties valt het trouwens nogal
mee, en de klachten zijn meestal misplaatst. Als prinses
Beatrix met De Strijdkreet colporteert dan is dat nieuws,
niet alleen omdat hiermee een bepaald licht geworpen wordt
op de persoonlijkheid van het toekomstige Nederlandse
staatshoofd (de objectieve betekenis), maar ook vanuit sub-
jectief gezichtspunt, vanuit de 'human interest' als men wil.
Ieder politiek schandaal heeft deze kanten en ze zijn in

de regel op onontwarbare manier met elkaar verstrikt. Het
ene persorgaan zal, rekening houdend met zijn publiek, de
objectieve zijde benadrukken, het andere de subjectieve.
Eisen, dat de journalist alle facetten van een bepaalde ge-
beUltenis recht doet en op evenwichtige wijze beschrijft,
komt neer op een miskenning van het métier, dat niet
wetenschappelijk is, maar wel naar waarachtigheid streeft.
Dat die fris van de lever opgediende feitelijkheden de lezer
het genoegen van het sensationele verschaffen kan de
journalist niet euvel geduid worden. De behoefte aan sensatie
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is bij vrijwel alle mensen aanwezig, hoewel in verschillende
mate, en wat tot sensationeel nieuws verklaard wordt hangt
niet alleen van de journalist af, de lezer is daar actief bij
betrokken.

Het communicatieproces dat zich via de pers realiseert
verloopt bepaald niet in één richting, van de uitzender naar
de ontvanger. De lezer seint zijn dagblad terug: door al
of niet per boze brief zijn krant op te zeggen, of door haar
te blijven lezen. Als het ene dagblad of tijdschrift hem
niet voldoet, dan kan hij een ander blad kiezen. Variatie
is er in Nederland nog genoeg en generaliserend van 'de pers'
spreken kunnen alleen zij die de gedifferentiëerde kranten-
wereld onvoldoende kennen. Ook kan de lezer een ingezon-
den brief sturen en tenslotte is er de opiniepeiling van de
dagbladuitgever zelf naar de belangstelling van zijn lezers.

Het economisch criterium is tenslotte het belangrijkste,
hoe men het ook wendt' of keert en o.i. terecht. Een van
overheidswege gesubsidiëerde krant is een onding in .een
democratische maatschappij en die zou het alternatief zijn
als de economische maatstaven buiten werking werden ge-
steld. (Ook een dagbladcoöperatie dient op lange termijn
het economisch rendement in het oog te houden). De krant
is een meneer, maar geen zendeling of missionaris, en liever
ook geen schoolmeester. Als de krant een voyeur is, dan
zijn de zich achter de krant verbergende lezers dat eveneens.
Zij behoeven echter niet meer door het sleutelgat te loeren,
maar bedienen zich - zonder risico en tegen geringe betaling
- van hun lijfblad. Zo slaat het verwijt aan 'de pers' tenslotte
op de lezers zelf terug. Wie deze stand van zaken betreurt
moge zich zorgen maken over een publiek dat een dergelijke
voorkeur voor het banale en indiscrete heeft. De pers zal
aan deze voorkeur om economische redenen weinig kunnen
veranderen en als ze het kon blijft het de vraag of het
- behalve in commentaren - wel verenigbaar is met haar
taak. Voor onderwijs en opvoeding ligt hier een schone op-
dracht, maar omgaan met reclame en massa-communicatie-
middelen komt in die sectoren nog nauwelijks aan de orde.
Misschien kan er in de pers nog eens op aangedrongen
worden ....
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Jan Blokker

MET ONZE ETHIEK OP DE LOOP?

Dit nummer van De Nieuwe Stem is, als ik het goed heb
begrepen, geïnspireerd door bezorgdheid. Er is bij de re-
dactie sprake van verontrusting over de toenemende be-
dreiging van wat met een in zwang geraakt Engels woord
als 'privacy' wordt aangeduid. 'Het gaat', zo zegt Annie
Romein-Verschoor het ongeveer in haar inleiding, 'om al
die gevallen, waarin men meent de waarheid-en-niets-dan-
de-waarheid bekend te moeten maken, mogelijk tot nadeel
en ergernis van de betrokkenen, of, wat het laatste betreft,
ook van niet-betrokkenen'.
Vóór ik mij tracht te wijden aan de mij toebedeelde taak

- de behandeling van het indiscretie-probleem in het licht
van de film - lijkt het mij nuttig de vraag te stellen ter
bescherming van wiens of welks privacy men het best (of
het gemakkelijkst, het succesvolst, het effectrijkst) in het
geweer kan komen. Privégevoelens - laten we zeggen:
kwetsbare privégevoelens - worden er op na gehouden zo-
wel door politieke eenheden (isolationisme is een vorm van
zelfverkozen privacy) als door staten, zowel door bevol-
kingsgroepen als door individuele zielen, zowel door gezin-
nen als door gezinsleden. Iedere groep, en iedere eenling
stelt zijn eigen, individuele of collectieve privacy op prijs,
en beschikt over eigen en individuele of collectieve kwets-
baarheidsgrenzen. De ergernis van senator Algra over Van
't Reve's inbreuk op de privacy van, pak weg, het loodgie-
tend prijsdier M., is even geldig (en in zekere zin even res-
pectabel) als het nadeel dat berokkend wordt aan het stads-
bestuur van New York door de candid-filmreportage die
Lionel Rogosin maakt over de sociale wansituatie van
dronkaards en dope-addicts op de Bowery; toch is men ge-
neigd Algra op z'n vriendelijkst een ongevaarlijke ouwe
zeur te vinden, en Rogasin te prijzen als iemand die een
maatschappelijke misstand aan de kaak stelt - zulks ver-
moedelijk omdat men geneigd is de inbreuk die Rogosin
maakt op de privacy van de stad New York (of althans een
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wijk in die stad) als een nobele daad te interpreteren, en
kennelijk vergeet te denken aan het leed (de ergernis, het
nadeel) dat door Van 't Reve mogelijk is toegebracht aan de
moeder, de ooms en tantes of de vroegere verloofde van M.
\Vaar begint, anders gevraagd, de privacy in gevaar te

komen? Van welke grens af zijn er kwetsures aan de orde?
Op welk moment betekent inbreuk op een gevestigde pri-
vacy misschien zelfs een daad van sociale of 'ethische' recht-
vaardigheid?
Twee vrij recente incidenten in de Nederlandse journa-

listiek werpen een curieus licht op de heersende opvattin-
gen omtrent de discretie. In het voorjaar van dit jaar her-
kent een kwieke Amsterdamse fotograaf in een Amsterdams
café prinses Beatrix onder de 'vermomming' van een heil-
soldate. Hij handelt snel, maakt een foto en is de volgende
dag de held van het land - alle kranten nemen zijn plaat
op, alle lezers zijn vertederd over de sociale warmte van
onze kroonprinses. Nog geen maand later betrapt een an-
dere fotograaf dezelfde prinses, nu echter niet vermomd en
niet in gezelschap van een majoor van het Leger, maar
geheel zichzelf, en in gezelschap van nog niet eens een
majoor van de voormalige Wehrmacht. Ook hij maakt een
foto, maar er is geen krant die de plaat wil (durft?) opne-
men, en heel Nederland staat op z'n kop van verontwaar-
diging - de fotograaf wordt zelfs door de kwasi-progres-
sieve journalisten van de VARA-televisierubriek Achter het
Nieuws aan de schandpaal genageld.
Wat was het verschil? Het argument dat de prinses in

het eerste geval en plein public opereerde, en in het tweede
geval binnen de omheining verkeerde van haar eigen privé-
tuin is maar ten dele geldig - tenslotte had ze in dat Am-
sterdamse café veel bewuster naar privacy gestreefd, anders
had ze zich niet vermomd.
Het verschil was, naar de heersende gevoelens, kennelijk

van dezelfde orde als het hierboven aangestipte onderscheid
tussen Van 't Reve en Rogosin: de 'inbreuk' komt de ene
keer wel, de andere keer niet in onze kraam te pas. Men
kan het anders zeggen: er is een soort privacy die men niet
onthuld wil zien (uit angst, uit gêne, uit gemakzucht), en er
is een soort dat men - misschien uit dezelfde overwegingen
en motieven - voortdurend wil openleggen. Ten aanzien
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van vorstelijke personnages, van niet-koninklijke gezagheb-
bers, van filmsterren en van sporthelden treft men die
dubbelzinnige houding de hele geschiedenis door. Privacy
wordt zelden principieel, wordt altijd opportunistisch ver-
dedigd.

Dat privacy een waarde-onvast begrip is, en dat de in-
breukgrenzen aan voortdurende veranderingen onderhevig
zijn, behoeft hier niet te worden betoogd. Evenzeer mag als
bekend worden verondersteld dat het tempo waarin de
grenzen verschuiven in de laatste decennia aanzienlijk is
verhoogd ten koste van veel politieke, sociale of individuele
privé-terreinen (het is, tussen twee haakjes, best aardig, het
hele socialisme - 'maatschappelijke bemoeizucht', om Annie
Romein nog eenmaal te citeren - te ontmaskeren als een
groot gangmaker van de indiscretie: wie aan het privé-bezit
tornt heeft de eerste stap gezet naar 1984) - vandaar de
bezorgdheid.

Film nu is, in de ogen van veel verontrusten, al jaren lang
de kwaaie pier, en begrijpelijk. Men heeft te maken met
een uitdrukkingsmiddel dat gehoorzaamt aan, want is voort-
gekomen uit de techniek, en dat aanhoudend 'geregeerd'
blijft worden door nieuwe technische impulsen. Zodra de
eerste onhandige foto-lens was geslepen, was de telelens al
gegeven, en terwijl we ons nog druk maken over het mon-
sterlijke apparaat waarmee John de Rooy - op veilige af-
stand in de bosjes van Drakensteyn - een prinsesselijke
idylle verstoorde, is al lang de basis gelegd voor een instru-
ment waarmee men over vijftig jaar vanaf de Dom in Ut-
recht in de slaapkamers van het Paleis op de Dam kan
kijken, en tegen die tijd helpen misschien donkere gordijnen
niet eens meer.

Het onheil was al zichtbaar (maar door weinigen opge-
merkt) in huis, toen Lumière zijn eerste filmpjes maakte en
vertoonde. Terwijl iedereen geïmponeerd was door de be-
wegende beelden uit de Kinematograaph die onschuldige
tafreeltjes liet zien als de aankomst van een trein in La
Ciotat en het uitstromen van een fabriek in Lyon, was de
privacy van de (candid!) gefilmde treinreizigers en fabrieks-
arbeiders al aan het wankelen - iedereen kon toezien hoe
ze liepen, welke verliefde blikken ze wierpen, dat ze in
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hun neus pulkten of aan hun been krabden enzovoorts.
Heeft het zin, dit 'onheil' gesteld zijnde, uit te weiden

over de wijze waarop en de mate waarin de techniek aan
filmmakers van latere generaties de middelen heeft geschon-
ken om het kijkende camera-oog steeds perfecter, steeds
indringender, steeds verder en over steeds meer hindernis-
sen heen te leren gebruiken? Heeft het zelfs zin, te trachten
de intenties te peilen van de filmmaker die met zijn geper-
fectionneerde apparatuur op stap gaat? Er is geen twijfel
aan, of het ontdekken van de waarheid en de ware werke-
lijkheid is aller leuze - maar een kind kan het verschil zien
tussen de nogal sensationele 'waarheid' die een man als
Jacopetti blootlegt in zijn Mondo-Cane-films, en de nogal
kneuterige waarheid over het Nederlandse volk waarmee
Bert Haanstra in Alleman komt aanzetten. Het gaat trou-
wens bij film zelden of nooit om beelden zonder meer, maar
om een arrangement van beelden (eventueel nog begeleid
door een commentaar). Compilatiefilms, gemaakt uit ar-
chiefmateriaal (Opmars naar de Galg, Eichmann en het
Derde Rijk, Wederzijds, De Dictatoren) hebben duidelijk
genoeg gedemonstreerd wat men met enige fantasie ook
zo wel had kunnen weten - namelijk dat niemand beter de
waarheid kan liegen dan een cineast die stukken waarheids-
getrouw journaal aan elkaar monteert: het zou mij als be-
trekkelijke leek zelfs nauwelijks moeite kosten, uit hetzelfde
materiaal als waarmee in Eichmann en het Derde Rijk de
gruwelijkheid van het nazi-dom wordt 'bewezen', een film
samen te stellen die voor een geslaagde apologie van het
nationaal-socialisme zou kunnen doorgaan (het is bekend,
dat met name in de Eichmannfilm, als belastend bedoelde
ghetto-fragmenten uit Warschau voorkomen, die Goebbels
indertijd heeft laten opnemen om de wereld te tonen hoe
ontaard, vervuild en asociaal de Poolse Joden waren). En
als Haansh"a een advertentie plaatst om er achter te komen
of een door hem betrapt paartje-in-het-park werkelijk een
legaal, en niet bij ongelukkig toeval een overspelig paartje
is - dan blijkt duidelijk, dat hij de laatste decisie inzake de
'waarheid' van zijn beelden veiligheidshalve aan zich wil
houden; misschien daarbij geleid door juridische voorzorg,
misschien ook door ethische bekommernis - maar daarover
nog straks.
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De film - en in dezelfde, althans soortgelijke mate de
televisie - is overigens als een privacy-ondermijnend me-
dium vooral in opspraak als het om zulke telelens-achtige
'stiekumheid' gaat. En tot troost van bezorgde lieden kan
dan de verzekering dienen, dat de candid-hausse al enige
tijd over z'n hoogtepunt heen is, en wel om de eenvoudige
reden, dat er artistiek ternauwernood eer aan te behalen is,
zelfs niet aan een handige (of vakbekwaam, of kunstig)
gearrangeerde registratie van de 'platte' werkelijkheid.
Men is daarmee intussen niet af van de waarheid-onthul-

lende tendensen die - om precies te zijn - kenmerkend
zijn geweest juist voor de onmiskenbare hoogtepunten in de
geschiedenis van de cinema. Van Lumière, via Griffith,
Eisenstein, Welles, Rossellini en Antonioni tot aan Resnais
en Godard toe hebben de grote cineasten hun oeuvre ge-
bouwd op een documentaire onderstroom, d.w.z. op de
ambitie om - geheel in overeenstemming met de eigen
aard van het filmmiddel - zo ver mogelijk door te dringen
in het meest verborgen 'privé-leven' van hun objecten.
Waarbij in feite irrelevant is geworden de vraag of zij zich
direct op mensen richtten, dan wel via de omweg van een
acteur in een semi-gefingeerde situatie: de in de zogenaam-
de Nouvelle Vague ook theoretisch ontwikkelde demytholo-
gisering van het filmpersonnage (waarmee de ondergang
gepaard gaat van het traditionele Stardom, en waarbij de
acteur steeds minder als acteur en steeds sterker als zelf-
standig handelend personnage wordt benaderd dat - in
extremis - niet aan een geprefabriceerd script gehoor-
zaamt, doch in toenemende mate 'improviseert' op eigen
gevoelens en opvattingen) zal zich voorlopig stellig voort-
zetten.
De invloed - inmenging zo men wil - van de techniek

laat zich daarbij niet weinig gelden. De techniek heeft,
juist in de laatste jaren, film- en televisiemakers bevoorraad
met filmmateriaal van een hypergrote lichtgevoeligheid;
met steeds handzamer en bewegelijker camera's; met uiterst
sensibele geluidsregistratiemiddelen. Al deze ingredienten
hebben een omslachtige set-up overbodig gemaakt of in
ieder geval tot een minimum beperkt: in knoopsgaten ge-
stoken microfoontjes en lichte handcamera's die men niet
als een hinderlijke derde ondergaat, leggen een snel en
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onmiddellijk contact tussen de cineast en zijn (menselijk)
object - van gegeneerdheid of cameraconsciousness is al-
thans veel minder sprake dan vroeger. Hetgeen impliceert,
dat de camera (en de microfoon) niet eens meer verborgen
hoeft te zijn om het object in al z'n willekeurige en onwille-
keurige reacties te volgen en te betrappen - in alle recente
gevallen van directe benadering per film (Vrijmans film Op
de Bodem van de Hemel, 'harde' televisie-interviews, het
hele ethno-sociologisch oeuvre van de Fransman Jean
Rouch, Hitler-connais-pas, dat in Nederland werd geïmi-
teerd door Kees Brusse's Mensen van Morgen) geeft het
'slachtoffer' zijn privacy vrijwillig prijs - en dat kalmeert
misschien de onrust der bezorgden nog niet, maar het geeft
hun behoefte om waarschuwend in te grijpen wèl een don-
quichotterige, om niet te zeggen bemoeizuchtige kant: hoe-
ver moet men gaan om de privacy in bescherming te nemen
van mensen die hun privacy welbewust 'riskeren'?

Intussen zijn al deze overwegingen van incidentele, men
kan zelfs zeggen anecdotische aard - voer voor bezorgden
zowel als onbezorgden ten aanzien van het discretiepro-
bleem, maar nog geen stof voor een iets principiëlere uit-
spraak. Ik wil die stof dankbaar ontlenen aan nóg een op-
merking uit de inleiding van mevrouw Romein - waar zij
zegt: ' .... ook hier dreigt het technisch hulpmiddel als bij
de bewapening en bij zo menige technische verovering met
onze ethiek op de loop te gaan'.
Ik zou zeggen: het wordt tijd dat eindelijk eens iemand

of iets met onze ethiek op de loop gaat. Als wij met graagte
bereid zijn alle voordelen en alle pleziertjes van technische
veroveringen ten eigen bate aan te wenden, moeten we niet
verontwaardigd schande roepen van de mogelijke inconve-
nienten die diezelfde technische veroveringen ons, onher-
roepelijk, mede bezorgen. Er rest ons niet anders dan te
trachten met die inconvenienten in het reine te komen -
mogelijk wel, maar mogelijk ook niet krachtens de morele
en ethische normen waarmee we in de afgelopen eeuwen
zijn toegekomen. Het is mijn stellige overtuiging dat ze op
een dag niet meer toereikend zullen zijn; dat de groeiende
discrepantie tussen de realiteit van onze twintigste eeuwse
technocratie en de irrealiteit van een negentiende eeuws
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normenstelsel ons eenvoudig geen keus laat. Het middel-
punt van de gezichtskring der bekommerde privacy-verde-
digers ligt niet in 1965, maar, laten we zeggen, in 1940.
Vanuit hun gezichtshoek staat de wereld (en waarachtig
niet alleen vanwege de telelenzen, de glazen wanden van
onze woningen en de brutaliteit der persfotografen) aan de
rand van de afgrond. Wie vanuit 1965 kijkt, ziet ten hoog-
ste een wereldbeschouwing ten ondergaan - in ruil voor
een nieuwe. En in die nieuwe 'wereld' zal men zonder
enige twijfel tot een accoord komen met de realiteit van
een bemoeizuchtige, nieuwsgierige, in-dringende en 'indis-
crete' samenleving; misschien door een betere en efficien-
tere bewapening tegen binnendringers - misschien (en
waarschijnlijker) door een ingrijpende en definitieve ver-
legging van de grens tussen ons privé-gevoel en de buiten-
wacht, anders gezegd: door een totaal nieuwe conceptie
van het begrip privacy. Het ligt voor de hand dat het grond-
gebied van ons privé-leven in dat laatste geval een ernstige
veer moet laten - maar tenslotte zijn we er, op een kort
new-look-intermezzo na, ook al vijftig jaar aan gewend dat
vrouwenrokken tot net aan de knie reiken, en zelfs al zou
de monokini geaccepteerd worden, blijft er altijd nog wel
een kleine discrete zone over.
Leven met de indiscretie lijkt me een billijk pendant van

'leven met de Bom' - en dan hoeft indiscretie niet eens met
een mythologiserende hoofdletter te worden geschreven.

SPREUK (ontdekt in een klooster in het zuiden des lands, maar
niet door het sleutelgat)

"Denkt bij wat gij zegt
Maar zegt niet wat gij denkt."
Dilemma van de redaktie: Ook bij de biecht, broeder?
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NA HET INTERVIEW MET JAN

De belangstelling voor de letterkunde in het algemeen is
niet groot in Vlaanderen; de belangstelling voor. de werke-
lijke eigentijdse Vlaamse auteurs is klein; de belangstelling
voor de noordnederlandse letteren is miniem, zoniet onbe-
staande. Onze intellectuelen lezen niet (dixit Hugo Raes).
Dit is mijn overtuiging. Deze overtuiging steunt op in-

drukken: lectuur van de cultuurpagina's van onze kranten,
gesprekken met leraren (zo er al van een gesprek sprake
kan zijn), gesprekken met schrijvers, publicisten, journalis-
ten; het neuzen in boekhandels en gesprekken met de zeld-
zame ernstige boekverkoper.
Met deze toestand neem ik geen vrede, om redenen die

nu niets ter zake doen. Ik kanker(de) dan. Kankeren, kriti-
keren, haalt niets uit wanneer men niet steunt op cijfers of
documenten - op getuigenissen. Om mijn stelling te bewij-
zen - ik ben me ervan bewust - zou een uitgebreide maat-
schappelijke opiniepeiling, een sociologisch onderzoek haast
noodzakelijk zijn. Een krankzinnige onderneming, die nie-
mand aanpakken gaat voor een dergelijke pietluttigheid.
Bovendien, zulk een onderzoek zou de kern van het pro-
bleem nauwelijks beroeren: waar ligt de oorzaak van dit
gebrek aan belangstelling voor al wat met cultuur verband
houdt, in casu de letterkunde. (Het waarom doet ook weer
nu niets ter zake.)
Wat mij betreft: voor dit gebrek aan belangstelling voor

de letteren zijn in de eerste plaats onze leraren Nederlands
M.O. verantwoordelijk. Het belangrijkste wat m.i. de leraar-
moedertaal kan doen, is interesse wekken voor de heden-
ckwgse literatuur. 'L'intérêt! C'est toujours là qu'on revient
quel que soit Ie problème de l'éducation' (Claparède). En
uit eigen ondervinding weet ik dat de jeugr} vnl. aangespro-
ken wordt door eigentijdse boeken, door auteurs die pro-
blemen behandelen die jonge mensen van nû bezig houden.
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Vondel zowel als GezelIe raken hun sensibiliteit niet, spre-
ken hun problematiek niet aan; het doorknagen van deze
harde beenderen maakt de meeste leerlingen voor de rest
van het leven literatuur-schuw. Om deze interesse op te
wekken hoeft de leraar echter eerst zélf wat voor de letter-
kunde voelen én hij moet daarnaast één en ander weten.
Onze leraren-Nederlands bezitten (OVERWEGEND) een
totaal gebrek aan kennis wat de letterkunde i.z. wat de
moderne letterkunde betreft (vanaf pakweg 1916) en, wat
erger is, voelen (OVERWEGEND) er niets voor eens wat te
gaan lezen. Zij zijn er niet helemaal zélf verantwoordelijk
voor: de universitaire opleiding (en de vele hopeloos ver-
ouderde profs), de inspectie, de directies, de administratie,
kortom, gans onze gepolitiseerde onderwijsstructuur is er
niet op gericht zoiets als 'letterkunde' ook nog belangrijk te
vinden. Integendeel.
Onze leraren Nederlands zijn dus onbekwaam. Geen zui-

nige bewering. Hoé echter deze 'mening' bewijzen? Ik
kwam op het idee een aantal leraren te interviewen. Dit
'aantal' is verschrompeld tot één exemplaar: ik zal het daar
maar bij laten. De eerste man die in aanmerking kwam was
- uiteraard - een collega uit mijn eigen school. Laten wij
hem, zoals in het interview, 'Jan' noemen.
Nog vóór ik dit snode interview-plan ten uitvoer bracht

stond ik reeds voor een gewetensconflict: ging ik op een
sluwe manier mijn slachtoffer een smoesje wijsmaken, of
ging ik mijn collega vertellen dat het mijn bedoeling was
te bewijzen dat hij literair onderontwikkeld was. Dit laatste
ging natuurlijk niet op; de brave man zou niet bijten. Ik
hield me 'neutraal' en kon hem overtuigen dat het ging om
een onderzoek naar de 'stand van de letterkunde en de
programma's in de rijksscholen' - en dat was en is in laatste
instantie waar.
Goed: op donderdag 23 september 1963 ging ik met Jan

rond de micro zitten en stelde hem een aantal vooraf door
mij 'handig' opgestelde vragen. Nadien tikte ik het gesprek;
Jan kreeg het tiposkript en mocht schrappen waar hij zin in
had. Werkelijk flagrante stommiteiten heeft Jan eruit ge-
haald. Hij gaf me de toestemming de rest van het interview
te publiceren waar ik wou, voorzien van de commentaar die
ik nodig achtte. Ik publiceerde dit 'interview met Jan' in
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Diagram 1/4, februari 1964, waar u het volledig lezen kan.
Wat kwam vnl. aan het licht? Ik had mijn testvragen

over namen opgesteld, uitgaande van volstrekt onbekende
figuren (hier toch) als Vaandrager tot topsterren als Her-
mans. Jan kende de namen niet eens van o.a. W. F. Her-
mans en Van het Reve; laat in zijn klassen (hoger middel-
baar onderwijs) door de leerlingen Claes, Streuvels, Tim-
mermans 'en desnoods Roelants' lezen; hoorde nooit wat
van Pound, Butor etc.; kende uit GANS het nederlands
taalgebied slechts twee tijdschriften (is er niet op geabon-
neerd); kocht nog nooit een boek van Boon of Claus. En
toch is Jan een voorvechter voor de 'Vlaamse' zaak, een
hardnekkige Vlaams-nationalist, een flamingant, straks in
de federale deelstaat Vlaanderen een-man-die-het-weet.
Bij de publicatie van het interview onthield ik me echter

van analytische commentaar; aanstonds meer hierover. Wél
drukte ik als inleiding o.m. het volgende af: 'De wijze les-
sen (janisme) trekt u zelf wel uit dit interview. U moet
echter niet zeggen: 'Jan is een uitzondering'. Want dat is
niet waar. Jan is het prototype van de Vlaamse taalleraar;
Jan is ook het prototype van de Vlaamse intellectueel - of
wat ervoor doorgaat. JAN is vanaf dit interview een ver-
zamelnaam; een symbool; een mentaliteit; een spotnaam;
een status; een sintez; een instelling; een begrip. - JAN
moet bestreden worden'.
Dit interview lokte (de verhoopte) reacties uit. JAN is in

Vlaanderen inderdaad een begrip geworden. Maar of JAN
ook nog bestreden wordt?
De reacties waren van drieërlei aard: mondelinge, per

brief en gepubliceerde.
De 'geschreven' reacties, in brief, tijdschrift en krant ga

ik voorbij; een analyse ervan leidt naar andere problemen
dan dit van inbreuk op de privacy. Ik verwijs naar het na-
woord 'Janisme' van Herman J. Claeys bij mijn roman-in-
pamflet vorm (dat eveneens op schooltoestanden betrekking
heeft) een dag als een ander (De Galge, Brugge. Voor
Nederland: Polak en van Gennep, najaar 1965).
De 'mondelinge' reacties zijn ook weer van tweeërlei

aard: discussies in het openbaar (Celbeton, Dendermonde,
9 mei 1964; Kunst en poëzie, Brussel, 21 mei 1965; Gentse
studenten, Gent, 7 oktober 1965) én de discussies met men-
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sen uit mijn omgeving. In mijn school zelf moest ik het ont-
gelden, nadat de gepubliceerde reacties binnendruppelden.
Kwasi iedereen was (is) unaniem akkoord dat ik mijn colle-
ga niet in zijn hemd had mogen zetten, dat ik inbreuk deed
op zijn privacy, dat ik zijn 'carrière in gevaar bracht', dat ik
het onderwijs had geschaad, het prestige van de leraars
geschonden etc. Nochtans ik vermeed, zoals ik reeds op-
merkte, bij de publicatie een analytische en moordende com-
mentaar te geven. Inderdaad: per slot van rekening was
mijn interview bestemd voor 'insiders' die geen commentaar
nodig hadden (dacht ik) en het lag (ligt) zeker niet in mijn
bedoeling Jan, mijn collega, in zijn persoon noch in zijn
beroep te schaden, aan te vallen, maar wél een mentaliteit
te hekelen. Jammer genoeg heeft mijn onmiddellijke omge-
ving dit niet willen inzien, maar buiten de enge kring van
mijn provincienest en school schijnt men het werkelijk be-
staan van 'een' Jan te vergeten. Gelukkig maar. Want met
de publikatie van deze tekst doemde een in Vlaanderen
gevreesde schim op: de schoolinspectie. En hier ligt nu het
wérkelijke probleem dat past in het kader van dit speciale
Nieuwe Stem-nummer: in hoever had (heb) ik het recht dit
interview af te drukken? Ik wijs er vooraf nogmaals op, dat
ik het gesprek niet publiceerde dan met volledige toestem-
ming van Jan. Toegegeven: ik 'lokte' hem in de val; ik wist
dat hij belachelijk gemaakt zou worden. Ik gok(te) echter
op het feit, dat de inspectie (waarschijnlijk) zélf niets leest
of indien dit interview toch in de handen van 'pedagogisch
bevoegden' zou vallen, zij de stupiditeit van de antwoor-
den niet zou inzien. Waar ik wél van overtuigd was - en
dat bleek achteraf een misrekening - ENKELE mensen
zouden inzien dat mijn vragen 'testvragen' waren en het
niet ging om het al of niet 'kennen' van 'namen', maar voor-
alom de veroordeling van een verfoeilijke mentaliteit en
pedagogische zelfingenomen geest, een bekrompenheid, die
niet alleen bij de leraren Nederlands heerst. Tot slot: Jan
was al benoemd in vast verband, heeft als leraar goede
kwoteringen; uiteindelijk is de letterkunde slechts een mi-
niem onderdeel van het vak 'moedertaal'. Geen enkele in-
specteur zou het ooit in zijn hoofd halen naar Jans belezen-
heid te vragen; van een leraar Nederlands kan men niet
eisen dat hij naast het verschil tussen een voornaamwoorde-
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lijk bijwoord en een voegwoord ook nog enige culturele beo
langstelling heeft. Pas op: dit is de toestand; ik ben er niet
mee akkoord; het interview met Jan was (is) precies een
niet geformuleerd protest tegen deze geest.

Kortom: Jan zelf heeft in zijn carrière helemaal geen
schade ondervonden van zijn avontuur. Wel kwam hij onder
de indruk van enkele geschreven reacties (die ik hem liet
lezen, nu doe ik dit niet meer). Bij mondelinge reacties had
hij echter het mééleven en sympathie van de collega's aan
zijn kant. Dat was (is) voor hem het voornaamste. Op zijn
reputatie als leraar is geen enkel vlekje gekomen; hij schit-
tert nog steeds temidden der zijnen - aan de leerlingen is
alles voorbij gegaan. Ik weet echter uit ondervinding, dat
in momenten van neerslachtigheid heel de historie hem
dwars zit: alles bij mekaar was (is) het toch maar een nare
boel, - denkt hij. De werkelijke kern ontgaat hem echter
nog steeds.

De publicatie van dit interview - met zijn nasleep (sa-
men met de publicatie van mijn schoolverhaal, 'iedereen'
herkent zich in de personages) heeft me in mijn dagelijkse
werkkring in een hoek geduwd: ik voel (en ben ook) 'out-
cast'. De omgang met de collega's is koel, de roddel is plots
niet van de lucht, de baas; - nou, laat ik voorzichtig voor-
opstellen dat hij me niet mag. Ik zelf voel me niet prettig
als ik naar school toe moet. Uiteindelijk moet je met de
mensen dagelijks léven. Twee vragen dringen zich dus van-
zelf op: heeft bij inbreuk op de privacy de 'dader' niet vaak
even veel problemen d.i. evenveel muizenissen als het
'slachtoffer' en heeft het aan de kaak stellen van bepaalde
mistoestanden - of wat een bepaald iemand een mistoe-
stand dénkt - wel zin, ten koste van zo veel kwaad bloed?

Op de eerste vraag kan ik mijn eigen geval rustig beves-
tigend antwoorden.

De tweede vraag eist een genuanceerder antwoord. In
mijn levensvisie heeft uiteindelijk niets zin noch doel. Daar
waar ik in het leven dan toch maar poog 'mee te spelen'
twijfel ik aan het resultaat van de drukte rondom JAN. Het
onderwijssysteem zal niet veranderen, de leraren niet gaan
lezen, de leerlingen zullen net als voordien met afschuw
voor de letterkunde onze athenea verlaten. Als misschien
hier of daar toch een enkeling door de 'schok' bewust werd
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van wat hij latent in zich droeg (draagt) blijft nog altijd de
vraag open of die zgn. bewustwording van deze enkeling
geheel die ellendige geschiedenis waard is. Ik zou er wel
een antwoord op willen.

APPELER LE CHRIST AU TELEPHONE ...

De pressie van Claudel waaraan Gide in 1914bloot stond
naar aanleiding van Les Caves vindt een aardige repliek in
een bezoek dat Maritain ,bijnatien jaar later aan Gide bracht
om de publikatie van Corydon te verhinderen. Men vindt dit
verhaal uitvoerig in het Journal (21dec. 1923):
'Ik ben geneigd te geloven, zei ik hem glimlachend, dat u

zich veel meer zorgen maakt over mijn zieleheil dan ik zelf.
Wij spraken hierover lang en ook over het griekse even-

wicht en het verstoorde evenwicht van het christendom. Daar
het later werd, maakte hij aanstalten om op te staan: - Ik
rou niet bij u weg willen gaan alvorens .,. Mag ik u iets
vragen? - Natuurlijk, zei ik met een gebaar om aan te geven
dat i'k er niet zeker van was te zullen antwoorden. - Ik rou
u een ,beloftewillen vragen. - ?.. - Beloof me dat u, als
ik weg 'ben,zult bidden en aan Ohristus vragen u rechtstreeks
te laten weten of u er goed of verkeerd aan doet dit ,boek te
publiceren. Kunt u me dat beloven? Ik keek hem lang aan en
zei: nee. ( ... ) - Ik moet dus teleurgesteld 'bij u weggaan?
zei hij droevig terwijl hij mij de hand reikte. - Om te
beginnen, antwoordde ik, deze woorden zo betekenisvol als
mogelij~ uitsprekend, zonder overigens te weten wat ik er-
mee ,bedoelde.En daarop gingen wij uiteen.'
Aangezien de bevoegde Autoriteiten op het beslissende

moment verstek hebben laten gaan toen het er om ging hun
oordeel kenbaar te maken, verscheen Corydon in 1924in een
gewone uitgave.
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MET ONZICHTBARE INKT

.I 'l17Ulge'-kweek.

Het overigens historisch informatieve en niet onamusante
Schrijversprentenboek over de Vijftigers stelt misschien on-
bedoeld weer eens in het licht de merkwaardige behoefte
die hen beheerst om de aandacht te trekken. Niet door het
geschrevene, maar door vertoon van zichzelf, door houding,
gebaar, groepering. Door henzelf óók niet au sérieux ge-
nomen?
Daar moet men aan twijfelen. Het 'm'as-tu vu' speelt er

vaak zó'n overheersende rol. Men kan de kennelijke show,
die nu eenmaal gewonnen wil zijn, niet louter als middel
tot het doel zien, misschien speelt overigens ook het bij de
jongere generaties zoveel groter geworden bewustzijn voor
hun maatschappelijke handhaving op te komen hierbij een
rol.
Bij oudere generaties van dichters en schrijvers werd de

aandacht trekken anders dan door het geschrevene in vele
gevallen even ondenkbaar als de schrijver onwaardig geacht.
Men was al ver genoeg gegaan door de schaamteloosheid

der publicatie zelf (door geen pseudoniem te redden), welke
de uiterste concessie behoorde te blijven die men deed aan
het publiek en aan eigen eerzucht of behoefte aan weer-
klank (dooreengemengd, gewoonlijk).
Is het 'aandacht trekken' een ander 'trahison des c1ercs'

dan Julien Benda na de eerste wereldoorlog die schrijvers
verweet die zich aan een de geest verloochenende politiek
prijsgaven (Maurras etc.), ditmaal dan een offer aan de
show-business? En hebben zij die zgn. 'image'-kweek wel
nodig?

II Klassieke verzen.

In het slotwoord bij de definitieve druk van de Verzamel-
de Gedichten van J. C. Bloem vermeldt deze bescheidenste
der dichters eenvoudig constaterend, dat het de vijfde druk
ervan is, en het is de vraag of daar zelfs maar een ondertoon
van overigens zo ten volle gerechtvaardigde trots of vol-
doening in doorklinkt.
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Voor ons is het een zeldzame en feestelijke gebeurtenis,
deze prachtig uitgevoerde heruitgave van zijn Verzamelde
Gedichten (verschenen bij Polak en van Gennep, A'dam
1965).
Herlezend vinden wij hoe wij door vele jaren onvermin-

derd van deze gedichten zijn blijven houden. Het is niet
meer dan natuurlijk dat wij daarbij nuances van gewaar-
wording bespeuren. Wij hebben ons zozeer verheugd over
de toenemende soberheid in zijn allengs korter geworden
gedichten, waaronder zich enkele van zijn subliemste be-
vinden. Ditmaal treft ons de wel vaak naar de klacht zinken-
de stem der laatste en latere verzen (een volgende maal zal
het weer omgekeerd zijn), juist bij het hervinden van de
verrukking over de oudere verzen, de klassieke die van dit
oeuvre de hoogtepunten vormen; die zich boven alle rheto-
riek verheffende, weids zich ontplooiende verzen uit Het
Verlangen die met andere uit de middenperiode de volle
menselijkheid van zijn al te grote en kwetsbare levensliefde
openbaren. Zonder nieuws te zeggen, vrij van alle kramp
van het nooit gezegde en nooit vertoonde, waren en zijn
deze verzen in hun feilloze expressie toch volmaakt nieuw.
Het verheugende van deze uitgave is, dat verzen die de

eenvoud zelve zijn en te allen tijde buiten elke mode blijven,
tot in deze tijd hun klassieke uitspraak van eeuwige mense-
lijkheid onaantastbaar handhaven.

III Van het Reve gaat nooit te ver.

Niemand in Nederland durft, als schrijver, zo ver te gaan
als Gerard van het Reve. Niemand in Nederland lijkt daar
meer van overtuigd dan hij. Anderen zijn er, toch minder
daarvan overtuigd. Zij vragen zich af: Wanneer gaat hij
nu werkelijk durven?
Hij wil gehoord word, dat is zeker.
Hij wil gezien worden, dat evenzeer.
Hij wil opzien baren, aanstoot geven, ook daaraan geen

twijfel.
Hij wil alles zeggen wat 'men' nu eenmaal niet zegt,

'taboes doorbreken', de bijval van supporters is daarvoor
verzekerd.
Het lijkt alles nog meer bedoeld voor anderen dan voor
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hemzelf, hij ziet voortdurend zijn publiek. Hij verliest het
geen ogenblik uit het oog, zelfs niet als hij brieven schrijft
in de nacht.
Dat doet de vraag opkomen of hij eigenlijk wel zo ver

durft (en wil) gaan? Hij legt zich merkbare beperkingen op.
Hij neemt een zekere 'norm', een soort eigenheimer 'decentie'
in acht die men uit Huize Algra niet zou verwachten. Hij
berekent namelijk zeer wel hoe hij, uitgekiend, zijn markt
juist niet bederft. Hij heeft zowel het publiek dat voor hem
is, de claque die zijn durf toejuicht, nodig, maar zeker ook
niet minder het publiek dat hij tart en sart. Hij riskeert géén
déhacle van de best-seller. Hij wankelt allang tussen eerlijk-
heid en oplichting, hij weifelt niet eens meer, al lopen de
twee nog wel dooreen, wat het hemzelf en voor- en tegen-
standers weer iets moeilijker maakt er doorheen te zien.
Hij wacht zich wel, te beschrijven wat hij zo gedurfd

aanduidt. Hij zinspeelt op taferelen die hij overigens wijse-
lijk achterhoudt. Het is meer een spel van uitdagen dan van
werkelijk durven. Hij is, als het er werkelijk op aankomt,
meer bedreven dan gedreven (geworden, op den duur). Dat
'ver gaan' is maar half werk, en die 'eerlijkheid' maar half
echt.
Van het Reve waagt zich niet verder dan zijn succes. De

al-durver gaat niet ver genoeg, niet zover als een werkelijk
roekeloze die zich in onvoorwaardelijke eerlijkheid te pletter
loopt op conventie en hypocrisie. Hij huichelt zijn durf of
hij houdt zichzelf met zijn zorgvuldig gedoseerde en uit-
gebalanceerde durf voor de gek. In het beste geval licht
hij zichzelf en zijn publiek op. Hij heeft de succesvolle
schrijver en de exhibitionist in zichzelf te lief om zich
werkelijk op het spel te zetten. Hij gaat velen te ver, maar
hij wacht zich ervoor, voor zichzelf te ver te gaan. Laat hem
dit overdag eens gezegd zijn, ter overpeinzing bij nacht.
i\Iaar laat hij dan, in die nacht vol vallende sterren, eindelijk
in bliksemschrik die Opperste Eerlijkheid vinden, buiten alle
publiek om, van een waarachtige zelf-confrontatie. Dan zal
hij niet langer interessant doen, maar waarschijnlijk interes-
sant zijn.

Voor wie het beter weet, sans rancune en
Sans souci
(N.A.D.)
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A. R.-V.

KORT BESTEK

DE GENERAALS AAN HET SLEUTELGAT
BIJ DE BUREN

Een artikel in de N.R.C. van 8 sept. vertelt dat president
Johnson onlangs van zijn ambassadeur in Chili een klacht
ontving over de repercussies door het 'plan Camelot' gewekt,
niet alleen aan de universiteit van Santiago, die uitgenodigd
was aan het plan mee te werken, maar ook zowel in rechtse
als linkse kringen in Chili en in andere Zuid-Amerikaanse
staten.
Wat wil het plan Camelot en waar komt het vandaan?
Het is een onderneming, waar het Pentagon al vast 6 mil-

Hoen dollar voor had uitgetrokken en dat bedoeld was: 'een
schema op te stellen of een analytisch model, waaruit men
de standvastige grootheden kon opmaken, waarvan de be-
studering noodzakelijk is voor een goed begrip van de
sociale conflicten'. Wanneer militairen zich zo kwasi-exact
en tegelijk verward gaan uitdrukken, zit er gewoonlijk iets
achter. 'In werkelijkheid ging het erom', zegt de N.R.C. 'de
factoren te ontdekken die mogelijke opstanden teweeg zou-
den kunnen brengen in Argentinië, Chili, Colombia, Peru
en Venezuela, zulks dank zij allerlei opiniepeilingen.'
'Het plan Camelot was opgezet om revoluties te voorkomen,

maar het scheelde niet veel of het had het omgekeerde ef-
fect gehad'. President Johnson heeft het dan ook nodig ge-
vonden uitdrukkelijk te verklaren, dat het Pentagon niet
gerechtigd is om 'sociologische studies' in het buitenland
te verrichten en tevens afgekondigd, dat soortgelijk onder-
zoek, dat in Pakistan ook al op een echec was uitgelopen,
voortaan uitsluitend vanuit het departement van Buiten-
landse Zaken mag worden georganiseerd.
Het artikel wijst verder op de noodzaak van coördinatie

op dit terrein en op het treffende voorbeeld van 'de ramp
van de Varkensbaai' (de invasie in Cuba) als een slecht
staal van machtsoverschrijding van de geheime diensten:
de CJ.A. immers meende te weten dat heel Cuba tegen
Castro was.
Wij vragen ons af of een gecoördineerd aan de deur luis-

teren bij de buren door niet geüniformeerde 'onderzoekers'
en die niet zulke domme fouten maken als de C.LA., wèl
geoorloofd is.
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DOSSIER

Menigeen beseft wellicht niet in welk gevaarlijk wespen-
nest hij zich begeeft wanneer hij bepaalde zaken op afbeta-
ling wil aankopen. We hebben het hier niet over de opsta-
peling van schulden welke dit kan teweegbrengen.
Wanneer men zich tot een firma wendt voor de aankoop

op termijn van bijvoorbeeld een televisietoestel, dan stelt
deze firma zich in verbinding met een soort detective-
bureau (we kunnen het best zo noemen) dat er zich in
gespecialiseerd heeft uit te pluizen hoeveel de koper wel
verdient en wat er zoal op zijn levenswandel is aan te mer-
ken. De bevindingen van de "detective" komen dan terecht
in het dossier van de eventuele klant. Dossier waarop staat:
strikt persoonli;k en vertrouweli;k. Hoe strikt dat strikt is
durf ik nogal in twijfel trekken als ik me afvraag hoe ik in
het bezit van zulk een dossier gekomen ben.
Hier volgt dan een uittreksel:
'L.1. Belg, geboren te B. op 21-11-19 .. en ongehuwd.

Sinds .. " is hi; ingeschreven op het huidig adres, maar in
werkeli;kheid betrekt hi; een gemeubileerde kamer, S. 30 te
A. waar hi; samenhuist met een zekere R. R. eveneens een
man van lichte zeden (sic).

Samen met R.R. is bevraagde gewezen fabriekswerker.
Op naam van zi;n vriend baat hi; een herberg uit in de
.... straat te A., welke eveneens veelal bezocht wordt door
mannen van lichte zeden.
L. ]. is van lage zeden en mentaliteit, weinig ut niet be-

trouwbaar.'
Tot zover dit uittreksel.
Ik wil er wel op drukken dat op het bewuste document

naam en adres van L. J. volledig vermeld zijn. Verder vraag
ik mij af of het aangehaalde werkelijk van veel belang is
om de koopkracht van L. te bepalen. Het oordeel over
dergelijk stuk laat ik graag aan de lezer over.

Marc Andries

EEN GEVAL VAN B.V.D.-OPTREDEN

De heer ]. Sevensma, in leven procuratiehouder bij de
K.N.S.M. te Amsterdam, heeft aan enkele hem vertrouwde per-
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sonen omtrent de werkwijze van de Binnenlandse Veiligheids-
dienst het volgende meegedeeld. Het geval heeft zich nu 7 of 8
jaar geleden afgespeeld.

Bij een employé van de K.N.S.M., die belast was met de door-
zending van de correspondentie van het zeevarend personeel die
over het kantoor van de K.N.S.M. liep, vervoegde zich iemand,
die zich als marechaussee in burger aandiende met de wens
hem inzage te verschaffen van de correspondentie van bepaalde
personen, waarvoor de B.V.D. belangstelling had.

De employé antwoordde dat hij niet aan dit verzoek kon vol-
doen zonder toestemming van zijn chef, de heer Sevensma. Deze
heeft daarop pertinent geweigerd mee te werken aan zulk een
schending van het briefgeheim.

De daarop ingeschakelde personeelschef heeft de heer Seven-
sma niet tot andere gedachten kunnen brengen, wat ook te ver-
wachten was, omdat de heer Sevensma zijn mening op dit punt
niet onder stoelen of banken placht te steken.

De directie bij wie Sevensma om zijn bekwaamheid en
karakter goed stond aangeschreven, heeft ook niet getracht hem
onder druk te zetten omdat zij wist 'dat je bij Sevensma niet met
w iets moet aankomen'.

Daarop is er wel iemand anders ingeschakeld, wat spoedig
bekend werd, zodat er weinig brieven meer over het kantoor
kwamen.

Sevensma vertelde in dit verband ook nog, dat hij in een latere
chef van de surveillance de bovengenoemde marechaussee in
dienst van de B.V.D. herkend heeft en verder dat hij bij deze
gelegenheid vernomen heeft van een collega dat de B.V.D. over
hem zelf een dossier bezat als verdacht persoon, die abonnee
was op de Groene Amsterdammer en vergaderingen bezocht van
de Vredesbeweging De Derde Weg, van welke vereniging hij
overigens enige jaren penningmeester is geweest. Sevensma was
een antimilitarist van vóór de oorlog en daarna als overtuigd
pacifist lid of begunstiger van enige pacifistische organisaties.
Tijdens de bezetting was hij actief in het verzet, vooral in hulp
aan joodse onderduikers. Wat Sevensma heeft meegedeeld over
de B.V.D.-activiteit, kan, gezien zijn aard en karakter, als vol-
komen betrouwbaar worden beschouwd. \Vat hij ondergeteken-
de heeft verteld, komt geheel overeen met wat hij zijn huisgenote,
mevr. F. Eenhoorn-Methorst, Haringvlietstr. 15, Amsterdam, in
diezelfde tijd heeft meegedeeld. Mevr. Eenhoorn gaf mij toe-
stemming dit te vermelden. O. Noordenbos.
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Naschrift

De vele en veelsoortige bijdragen aan dit nummer hebben
de redactie bevestigd in de overtuiging, dat de snelle ver-
schuiving van de grenzen van onze privacy in de laatste
decenniën in allerlei menselijke bedrijvigheid en ver-
houdingen spanningen heeft gewekt. En dat het zin heeft
oorzaken en samenhang daarvan na te speuren. Dat blijkt
in de beschouwelijke en oriënterende stukken, zoals die van
Wertheim en Beerling, waarin die verschuivingen als een
aan tijd en plaats gebonden probleem worden gezien en
tegenover verwante - of juist niet verwante - verschijnselen
elders en in het verleden worden geplaatst.
Het blijkt uit de wijze, waarop vele auteurs zich reken-

schap geven van de complicaties van het verschijnsel op
hun eigen arbeids- of belangstellingsterrein, van de vraag
of en de mate waarin de privacy daar wordt ingeperkt of
eventueel zou moeten worden ingeperkt.
Tegenover die orienterende en constaterende artikelen

staan die met een min of meer discussierend karakter (waar-
in uiteraard de andere elementen niet ontbreken). Van Hees
discussieert tegen verondersteld vooroordeel, wat hem ver-
leidt tot in het algemeen onweerlegbare, maar menselijk
onaanvaardbare en oncontroleerbare uitspraken als: 'Er zijn
geen voorbeelden uit de geschiedenis, waaruit blijkt, dat het
biechtgeheim werd geschonden'. Verder gebruikt hij zijn
goed recht om als strijdbaar modern katholiek op de punten
te wijzen, waar hij in een zich vernieuwende r.k. kerk een
meer genuanceerd respect voor de menselijke privacy en
individualiteit ziet groeien.
Zowel bij hem als bij twee andere 'discussianten' stuit

men bij alle waardering voor wat zij wel geven op een
tekort aan historisch denken: zij zien een verouderde, ver-
werpelijke wereld vóór een bepaalde streep ergens in de
20ste eeuwen een lang niet volmaakte, maar in ieder geval
aan ons geëigende wereld daarna.
De discussie van Van Tijn en Blokker richt zich tegen

de 'bezorgden', een hypothetische, in de 19de eeuwse moraal
wortelende groep, die 'de indiscretie' wil uitbannen: 'Ook
uit het stuk van Annie Romein blijkt weer dat de journa-
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listiek vaak wordt vereenzelvigd met indiscretie', zegt Van
Tijn. En hij eindigt uitdagend 'Het wordt tijd, dat de privacy
eens wat meer geschonden wordt'. En Blokker haalt mijn
uitspraak aan over de technische hulpmiddelen, die met
onze ethiek op de loop gaan en vervolgt bijna parallel met
Van T.: 'Het wordt tijd dat er eindelijk eens iemand of iets
met onze ethiek op de loop gaat'. Hier nu lijkt B. mij niet
alleen bezorgd, maar zelfs overbezorgd, want dat gebeurt
al vele duizenden jaren lang. De ethiek bestaat niet, maar
er is voortdurend een ethiek waartegen geschopt wordt en
voortdurend een nieuwe ethiek in wording, want zonder
hebben de mensen het tot nu toe niet gedaan. B. noemt die
nieuwe ethiek met een minder besmet woord wereldbe-
schouwing, wat natuurlijk ook mag en vertelt ons zelfs aan
het slot van zijn artikel hoe die er mogelijkerwijs uit zal
zien. B. heeft even weinig reden op grond van wat ik zeg
en niet omdat ik er toevallig nog net in geboren ben, om
mijn ethiek met die van de 1ge eeuw te identificeren als
Van T. om aan te nemen, dat ik de pers en televisie met
harde jongens vereenzelvig noch dat ik hem als harde jongen
doodverf en critiseer. Ik noemde een paar voorbeelden van
m.i. ongeoorloofde hardheid en onbeschaamdheid. Wilt u
er éen dichter bij huis, dan waarachtig niet 'Zo is het .... ',
dat wat mij betreft nog lang voort mag gaan hooggeachte
opgeblazenheid in de kuiten te prikken en leeg te laten
lopen, maar gevallen als W. O. Duys met die - ik kwalifi-
ceer niet - jongen Hughes.

Mijn bezorgdheid en die van sommige schrijvers in dit
nummer en van andere door hen aangehaald, geldt aller-
minst de vrijmoedigheid, die zo gemakkelijk als indiscretie
in de doofpot gestopt wordt, maar de snelheid van onze
in elkaar grijpende technische, economische en culturele
ontwikkeling.

We moeten met de indiscretie leven als met de Bom,
zeker, maar dat toch niet door alleen maar naar de lucht te
kijken of schuilkeldertjes te bouwen wat de een betreft en
de ander critiekloos te aanvaarden om niet voor zachte
jongens te worden versleten.

Annie Romein-Verschoor.
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