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DONDERDAG 12 JUNI 1986
brief de mening over onderzoekers
als een soort eksentrieke, wereld
vreemde alchemisten, die gevaar
lijke proeven doen, in ieder geval
niet wordt gesterkt. Voor de toe
gankelijkheid van de wetenschap
kan het niet genoeg benadrukt
worden, dat biochemici normale
mensen met een normale baan
zijn!
M. F. van den Broek
Nijmegen

BRIEVEN

Biochemici
In het artikel dd 5 juni 1986 in de
bijlage Wetenschap & Onderwijs,
getiteld "De kick in het lab",
wordt een schets gegeven van de
biochemiestudent en de latere bio
chemicus als zijnde een werk-verslaafd persoon zonder tijd voor of
behoefte aan zaken, die niet alleen
aangenaam zijn, maar ook onont
beerlijk voor een evenwichtige
geestelijke ontwikkeling. Met deze
kenschets ben ik het absoluut on
eens. Zeker, ze zijn er wel, de ty
petjes zoals ze in bovengenoemd
artikel beschreven worden, maar
de meerderheid vormen ze niet, en
— met alle respect en zonder be
ledigend te willen zijn — voor col
lega's en medestudenten zijn ze
niet de meest prettige mensen
(tenzij de eerder genoemden tot
dezelfde groep behoren natuur
lijk).
Van de bewering van Lodewijk
Dekker,- biochemiestudent, in het
betreffende vraaggesprek, luidend:
"Biochemici hebben heel weinig
hobby's, daar komen ze tijd voor
te kort" bewijs ik zelf (en met mij
vele collega's) het levend tegen
deel. Als biochemicus met ontzet
tend veel plezier in mijn werk kan
en wil ik graag tijd vrijmaken voor
mijn hobby's, waaronder een stu
die Italiaans, zingen (solo en en
semble), kleding ontwerpen, tennis
en mijn vrienden.
Ik heb op meerdere labs gewerkt
en ik kan u dus uit ervaring vertel
len dat de werksfeer en daarmee
onverbrekelijk samenhangend de
arbeidsvreugde en de prestaties,
aanmerkelijk beter zijn op labs
waar niet de streef- en competi
tiesfeer hangt en waar de sociale
controle op het aantal uren dat
men aanwezig is ontbreekt. Men
sen moeten beoordeeld worden op
kwaliteit en motivatie, beide niet
te verwarren met kwantiteit en
streber-gedrag. Tot tien uur
's avonds werken is ook voor een
biochemicus niet gezond als dit op
regelmatige basis gebeurt (het feit
dat dit kennelijk ongemerkt ge
beurt moge hiervan een illustratie
zijn: basale functies, zoals de be
hoefte aan voedsel — want ook
geestelijke arbeid kost energie! —
zijn reeds gestoord), daar dit ten
koste gaat van het belangrijke so
ciale leven. Een langdurige depri
vatie van sociale contacten zou
kunnen leiden tot wereldvreemd
heid.
Ik heb de hoop, dat door deze

Met genoegen las ik het artikel
van Prof. Beekes Tussen Sanskrit
en Nederlands' in W&O van 29
mei jl. Het is inderdaad te betreu
ren dat over dit onderwerp geen
boekje in het Nederlands bestaat.
Wellicht schept een regeling voor
kopieerrecht op m.n. universitaire
syllabi hier financiële mogelijkhe
den. Bij de literatuuropgave noemt
de heer Beekes het inderdaad
voortreffelijke boekje van W. B.
Lockwood Indo-European Philology. maar ik denk dat de geïnte
resseerde leek misschien meer
baat vindt bij een ander boekje
van dezelfde schrijver, dat ook in
dezelfde serie (Hutchinson University Library) verscheen, name
lijk A Panorama of Indo-European languages (1972). Met betrek
king tot de klankveranderingen en
morfologie overlappen de beide
werken elkaar, maar het laatstge
noemde geeft een volledig over
zicht van alle Indo-Europese talen,
met een kort historisch overzicht
van hun ontwikkeling. Zowel 'Jer
sey Dutch', Sranan Tongo, als Nepali en Bengali — om maar enige
te noemen — worden besproken,
en in de meeste gevallen zijn er
ook vergelijkbare stukken tekst,
meestal het Onze Vader, voor de
studenten van Gotisch trouwens
een begrip. Dit 'companion volu
me' geeft de niet-linguïst meer in
formatie voor zijn geld (het boekje
kostte me £ 2, maar die prijs zal
wel verhoogd zijn, intussen) al
lijkt het me voor in het geheel niet
taalkundig geschoolden toch wel
enige moeilijkheden op te leveren.
In sterker mate geldt dit ook voor
Indo-European Philology.
Het beste zou zijn als Prof. Bee
kes in zijn te schrijven boek —
het zou absurd zijn als daar geen
uitgever voor te vinden was — ook
een hoofdstuk met basisbegrippen
(ablaut b.v.) zou opnemen. De er
varing leert dat men de basisken
nis van met name de huidige gene
ratie studenten beslist niet te hoog
moet inschatten.
C. P. Mulder
Rotterdam
Za. 14/6, TV 5, 21.00

RADIO

Mensch und Natur
Zonnelicht heeft invloed op de
psyche van de mens.
Zo. 15/6, Duitsland 2, 13.15

EN

TELEVISIE

The Human Voice
Start van een nieuwe serie over het
gebruik van de menselijke stem. In
deze aflevering: de herkomst van
taal.
Zo. 15/6, BBC World Service,
18.15, herh. do. 14.15

Die Erde lebt (9)
Leven tussen land en water.
Do. 12/6, NDR 3, 19.15
De trek van de witte pelikaan
Documentaire over de witte peli
kaan, die verblijf houdt in de Roe
meense Donau-delta, maar in okto
ber naar het zuiden trekt.
Do. 12/6, Nederland 1, 20.28

Tele-Zoo
De korhoen. De mannetjes baltsen
in de paartijd op vaste plaatsen.
Ma. 15/6, Duitsland 2, 19.30

Men, Nations and Whales
Programma over de walvisvangst
naar aanleiding van de jaarlijkse
bijeenkomst van de Internationale
Commissie voor de Walvisvangst
in het Zweedse Malmö.
Do. 12/6, BBC radio 4, 20.40

1986 Vancouver Expo
Verslag van de Expo '86 in Van
couver.
Ma. 16/6, TV 5, 21.35
Die Rettung der Tiger
Het World Wildlife Fund probeert
de tijger in India en Nepal voor
uitsterven te behoeden.
Di. 17/6, Duitsland 1, 16.15
Onze levende planeet (3)
•De Noordelijke wouden.
Wo. 18/6, Nederland 1, 16.30

Paroles
Nobelprijswinnaar Illya Progogine,
professor aan de Universiteit van
Brussel, over filosofie en metafysi-

Der Heide Schwarzes Gold
Een aardoliemuseum in Wietze,
West-Duitsland.
Wo. 18/6, NDR 3, 19.45
zelfde kolom, vierde regel van boven,
is een deel van de zin weggevallen. De
volledige zin luidt: "Turing formuleer
de eveneens een these: algorithmen =
Turing machine. Maar Turing deed
meer, hij gaf een inhoudelijk argu
ment waarom mensen alleen maar al
gorithmen van de klasse van Turing
machines kunnen bedenken."
Onze excuses aan de auteur en de le-

FASCINERENDALS
DE RENAISSANCE ZELE
Hoewel al ruim een eeuw oud heeft dit
standaardwerk nog niets aan kracht
ingeboet. Het behoort tot de absolute
meesterwerken in de geschiedschrij
ving te vergelijken met bijv. Huizinga
over de Middeleeuwen. In 434 fascine
rende pagina's wordt het voor de
Renaissance karakteristieke mens- en
wereldbeeld geschetst. Waarbij vooral
de enorme kennis en inzicht van de
auteur tot de verbeelding spreken.
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De cultuur
der Renaissance
in

DE BETERE WETENSCHAPPELIJKE
BOEKEN HEBBEN EEN NAAM:

AULA

• Taaarom blijven hekserij en to
verij het hedendaagse publiek zo boei
en? De grote opkomst op een symposi
um op 6 juni in de Koninklijke Akade
mie van Wetenschappen over de re
cente bundel Kwade Mensen, Toverij
in Nederland was daar het zoveelste
bewijs voor. De gruwelijke heksen
jachten in Europa, plotseling opgeko
men tegen het eind van de 15e eeuw
en even abrupt verdwenen in de loop
van de 17e eeuw zijn natuurlijk een
fascinerend onderwerp. De precieze
oorzaken zijn nog steeds niet duide
lijk. De heksenvervolgingen worden
gezien als rampzalige uitvloeisels van
onderdrukking van de vrouw, ver
mengd met de angst voor haar bijzon
dere potenties; maar ook als een produkt van een merkwaardige wisselwer
king tussen een volkscultuur doortrok
ken van magische denkbeelden, en
nieuwe elites, kerkelijke en wereldlij
ke, die een 'demonologische' visie op
heksen als dienaressen van Satan op
legden. Maar zijn die intrigerende
achtergronden de reden waarom hek
sen in Nederland nog steeds volle za
len trekken?
Op het symposium werden voor dat
laatste volstrekt tegenstrijdige verkla
ringen geopperd. Is het omdat het
heksengeloof volstrekt vreemd is ge
worden aan onze 'moderne' cultuur,
beheerst door secularistie van weten
schappelijk denken? Of is het juist
omdat toverij nog steeds zo dichtbij is
en voortwoekert in allerlei nieuwe ge
daantes?

Meppelse duivelbanner
De bundel Kwade Mensen bevat zeker
niet het definitieve antwoord op zulke
huizenhoge vragen maar biedt wel
uiterst boeiende leesstof. De regionale
opzet — hoofdstukken over toverij in
verschillende delen van Nederland —
brengt toverijpraktijken in ieder geval
vlak bij. Zodra heksen namen dragen
als Dirk van den Broeck krijgen aller
lei griezelige gedachtenspinsels een al
ledaagse werkelijkheid. Daarnaast
heeft de bundel een vernieuwend en
vruchtbaar uitgangspunt. In de Inlei
ding probeert Willem de Blécourt het
idee.
gangbaar sinds Scheltema
(1828), dat heksenprocessen in de
Noordelijke Nederlanden later begon
nen, minder frequent waren en eerder
stopten — een idee ook aanvaard door
een autoriteit als Baschwitz — te nu
anceren. Maar vooral probeert hij een
eenzijdige concentratie op heksenprocessen te doorbreken. Deze processen
zijn slechts te begrijpen in een langetermijnvisie op de 'sociaal-culturele
produktie van toverij'; die duurde ook
in de Noordelijke Nederlanden voort
nog lang na de epidemische heksen
jachten.
De bundel is afkomstig van een stu
diegroep 'Hekserij en Toverij in Ne
derland' die gelieerd is met de afde
ling Volkskunde van het P. J. Meertens-lnstituut (KNAW). Vanuit die
afdeling zijn allerlei initiatieven onder
nomen om het isolement te doorbre-
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Geen verklaringen

Studie van twee toverboeken en drie monstertjes. Tekening van Jacques de Gheyn II. Parijs, Institut Néerlandais.

Regionaal onderzoek naar toverij in Nederland

Hekserij bedriegt
ken van de volkskunde en te komen
tot een bredere samenwerking met his
torici, antropologen, juristen, sociolo
gen en anderen. De bundel en ook de
debatten op het symposium laten zien
dat hekserijprocessen en toverij bij
uitstek geschikt zijn voor zo'n inter
disciplinaire benadering.
De bredere visie op de 'sociaal-cultu
rele produktie van toverij' komt goed
tot zijn recht in De Blécourt's eigen
bijdrage over de praktijken en de on
dergang van een Meppelse 'duivelban
ner' op het einde van de 18e eeuw, in
Marijke Gijswijt-Hofstra's genuan
ceerde analyse van toverijgevallen in
Zeeland, en in Hans de Waardt's arti
kel over toveren en onttoveren op de
Veluwe. Maar ook de bijdragen van
Joke Spaans over Amersfoortse pro
cessen, van Peter Priester & Anton
Barske over Groningen en van Ingrid
Evers over Limburg bevatten interes
sante beschouwingen over ideeën en
verhoudingen achter de heksenproces
sen. De bundel bevat verder enkele te
keningen van Jacques de Gheyn II
van rond 1600, waarvan vooral de af
beelding van heksen rond een lijk —
natuurlijk dat van een man — inder
daad de haren te berge doet rijzen.
Machteld Löwensteyn geeft in de laat
ste bijdrage een iconografische inter
pretatie van die afbeeldingen.

Charlatanvormen
De zeer uitgebreide casuïstiek waarop
de regionale bijdragen gebaseerd zijn
maakt ze soms wat moeilijk leesbaar.
Een voordeel is niettemin dat de lezer
inderdaad een beeld krijgt van de
praktijk van toverij/hekserij. Bijvoor
beeld De Waardt's opsomming van ge
ruchten in Nijkerk rond 1550 — de
hele en halve bekentenissen van een
serie vrouwen die erkenden een zieke
'gezegend' te hebben maar ontkenden
dat die 'zegen' bedoeld was om haar
eigen toverij op te heffen, het gehas
pel over een navelstreng van een pas
geboren baby die een vrouw zich wel

toegeëigend had maar die ze niet ge
bruikt zou hebben voor een heksenmiddel — geeft de indruk dat er toch
wel heel wat aan de hand was in dit
dorp; het lijkt erop dat heksenactiviteiten niet alleen bestonden in de ver
beelding van de rechters.
Marijke Gijswijt's overzicht van de
Zeeuwse gevallen geeft een idee van
de veranderingen in de praktijk van
toverij, die vooral in de loop van de
19e eeuw de ons meer vertrouwde
charlatanvormen lijkt aan te nemen.
De overvloed aan empirische gegevens
past ook goed bij de algemene teneur
in de bundel om heksenprocessen en
toverijbeschuldigingen niet alleen van
bovenaf,vanuit de visie van de elites,
te bekijken maar ook van onderop,
vanuit het volksleven. De vraag — ook
opgeworpen op het symposium —
blijft toch hoever historici kunnen
doordringen in zulke min of meer ver
borgen aspecten van het dagelijks le
ven in vroeger tijden: is er genoeg
bronnenmateriaal om niet alleen de vi
sie van de elite, de geletterden, te be
studeren, maar om ook te reconstru
eren hoe gewone mensen omsprongen
met de vaak ambivalente en diffuse
voorstellingen rond toverij?

Afrikaanse hekserij
Mijn commentaar op deze bundel is
vooral beïnvloed door mijn eigen erva
ringen met hekserij tijdens antropologisch-historisch veldwerk in Afrikaan
se dorpssamenlevingen. Daar is hekse
rij nog een zeer levende werkelijkheid.
Als onderzoeker word je, meestal na
een aanvankelijke aarzeling bij de in
formanten, overspoeld door hekserijge
ruchten. Hoewel ik volstrekt andere
onderwerpen wilde bestuderen — eco
nomische veranderingen en politieke
conflicten — werd ik als het v/are de
hekserij ingetrokken, omdat achter
iedere gebeurtenis, hoe onnozel ook,
een heel gamma van alternatieve inter
pretaties vanuit machinaties met de
duistere heksenkrachten opdook. Het

lijkt een verdienste van de auteurs van
de Nederlandse bundel dat ze op aller
lei punten vanuit hun schriftelijke
bronnen toch zo'n samenhangend
beeld weten te geven van de magische
praktijk dat er zich overeenkomsten
en verschillen met de mij bekende
Afrikaanse voorbeelden aftekenen.
Een opvallend verschil is natuurlijk de
sterke associatie van hekserij met
vrouwen; dat lijkt karakteristiek voor
het Europese hekserijdiscours. Maar
op andere niveaus lijken er allerlei
overeenkomsten te zijn; bijvoorbeeld
in de betrekkelijkheid van de onder
scheidingen tussen goed en kwaad in
de toverijpraktijken, een typische trek,
die mijns inziens ook uit Europese
voorbeelden naar voren komt. Sommi
ge schrijvers in de bundel lijken het
onderscheid tussen 'goede' en 'kwaad
aardige' tovenaars wel erg makkelijk
te hanteren. Een vaste trek, althans
van de Afrikaanse hekserijvoorstellin
gen die ik van dichtbij ken is, dat de
belangrijkste bescherming tegen hek
serij te vinden is in diezelfde heksen
krachten. Ondanks allerlei onder
scheidingen vormen die verborgen
krachten één samenhangend geheel.
De 'heksendokter' kan alleen maar be
scherming bieden tegen de heksen om
dat hij (of zij) zelf de 'kampioen' is
van alle heksen; alleen omdat zijn hek
senkrachten bovenmatig ontwikkeld
zijn, kan hij de heksen 'zien' en hen
op het lijf vallen. Maar daarmee is te
gelijk gegeven dat de heksendokter
helemaal niet een éénduidige figuur is;
hij (of zij) kan dezelfde verborgen
krachten aanwenden om mensen te be
schermen als om hen kwaad te doen.
Het zou de moeite waard zijn te bekij
ken of diezelfde ambivalentie bestond
rond
Nederlandse
duivelbanners,
waarzeggers, wichelaars of hoe die
equivalenten van de Afrikaanse heksendokters ook genoemd werden; aller
lei voorbeelden uit de bundel kunnen
in die richting geduid worden. In haar
bijdrage op het symposion noemde de

Aan de andere kant is het een sterk
punt van de bundel dat, naast de rech
ters met hun processen, ook de figuur
van de duivelbanner centraal staat.
Net als in Afrika lijken die figuren
een sleutelrol te spelen in de reproduktie van hekserij- en toverijvoorstel
lingen. De duivelbanner 'ziet' hoe de
heksen mensen ziek maken en daar
mee wordt het bestaan van heksen be
vestigd. Zulke figuren lijken het
meest concrete aanknopingspunt om
de praktijk van hekserij en toverij te
verkennen. Op dat punt zou misschien
verdere voortgang in de Europese hek
serijstudies mogelijk zijn.
Op het symposion — dat werd voorge
zeten door Willem Frijhoff die kenne
lijk een centrale figuur is in de studie
groep — werd opgemerkt dat algeme
ne vragen naar de oorzaken van de
heksenprocessen nauwelijks aan bod
komen in de bundel. Misschien is dat
wel een voordeel. Er zijn in de loop
van de tijd al zeer veel 'verklaringen'
voor de heksenjachten gelanceerd, va
riërend van vrouwenhaat of doordrin
ging van kapitalistische relaties tot
Reformatie en Contrareformatie of
een beschavingsoffensief van nieuwe
elites (Zie voor een overzicht van die
verklaringen en een nieuwe theoreti
sche bijdrage het artikel van Pieter
Spierenburg, 'Heksen, christendom en
angst' in De Gids 9/10, 1985). Een re
ëel gevaar is dat de analyse van het
materiaal sterk op één verklaring ge
richt wordt.
De kracht van de bundel lijkt vooral
dat die niet zozeer algemene vragen
als wel regionale variaties centraal
stelt en daardoor uitnodigt tot verdere
regionale vergelijkingen. Wat dat be
treft is het jammer dat een conclude
rende bijdrage ontbreekt: een vergelij
king tussen de verschillende regionale
studies zou interessante vragen kun
nen opwerpen voor verder onderzoek.
Waarom staat bijvoorbeeld in sommi
ge bijdragen de duivelbanner centraal
en komt hij in andere nauwelijks voor?
Gaat het daarbij om regionale contras
ten of verschillen in de tijd?
Verder uitgewerkte vergelijkingen van
dit soort kleinschalig regionaal onder
zoek zou misschien de grote vragen
rond de heksenprocessen kunnen ver
helderen. Meer inzicht rond de regio
nale variaties in de 'sociaal-culturele
produktie' van toverij en de politiekeconomische context daarvan kan hel
pen om te begrijpen onder welke om
standigheden heksenjachten, ontketend
kunnen worden. Wat dat betreft is er
ook voor de Nederlandse geschiedenis
nog veel werk te verzetten. Het is
daarom te hopen dat de studiegroep
'Hekserij en Toverij in Nederland', zo
als aangekondigd, zal doorgaan met
haar publikaties. Deze eerste bundel is
een veelbelovend begin.

V OLKSTELLINGSDRAMA'S

Kongressbericht
Stofwisselingsdagen in München.
Ma. 16/6, Deutschlandfunk, 21.30

Man L&sst sich fallen, und man
fangt sich auf
Portret van Norbert Elias, 'mens
wetenschapper'.
Za. 14/6, NDR 3, 20.15

In het artikel 'Algorithmen en Turing
machines' van D. van Dalen in de bij
lage van 5 juni jl. zijn enkele storende
fouten geslopen. In de derde kolom
bovenaan moet waar 'bewerking' stond
'bewering' gelezen worden. In de vier
de kolom, zesde regel van onderen,
moet 'weten' 'wetten' zijn. En in die

Erasmusuniversiteit/Vrije Universiteit

Rufen Sie uns in!
Fitness en gezondheid.
Ma. 16/6, NDR 3, 20.15

De wonderlijke mierenwereld van
Australië
Australië kent liefst 4000 verschil
lende mierensoorten, waaronder de
bulldogmier. Het dier weet zich te
handhaven in tropische regenwou
den en woestijngebieden.
Do. 12/6, Nederland 1, 22.10

Rectificatie

Peter Geschiere

W

Sanskrit

WETENSCHAP
OP

Haarlemse
archivaresse
Florence
Koorn gevallen waarin ook chirurgijnen in verband gebracht werden met
heksenpraktijken, een ander voorbeeld
van de alles doordringende kracht van
de hekserijgeruchten. Net als in de
Afrikaanse discussies lijkt het ook in
de Europese studies zaak voorzichtig
te zijn met de toepassing van analyti
sche afgrenzingen en indelingen rond
hekserij/toverij, juist omdat het ma
gisch discours, anders dan het weten
schappelijke, per definitie indelingen
doorbreekt en perverteert. Daarom is
het ook moeilijk te controleren en te
doorbreken. 'Hekserij bedriegt' is een
vast Afrikaans gezegde en dat lijkt in
allerlei opzichten van toepassing.

'Kwade Mensen, Toverij in Nederland'
onder redactie van Willem de Blécourt
en Marijke Gijswijt-Hofstra, Volks
kundig Bulletin 12, 1 (april 1986), P.
J. Meertens Instituut van de Koninklij
ke Nederlandse Akademie van Weten
schappen, 263 pgs., ƒ 35,

WM t» fa»»:

Jacob Burckhardt - De cultuur der Renaissance in Italië. Verkrijgbaar bij de boekhandel 39,90

Jan Holvast: Op weg naar een risicolo
ze maatschappij? De vrijheid van de
mens in het informatie-tijdperk.
Schoonhoven, Academie Service, 309
blz.,/ 68,-.
Proefschrift Rijksuniversiteit Leiden,
faculteit Sociale Wetenschappen, pro
motor prof.dr.mr. C.J.M. Schuijt; 7
mei 1986).

Paul Schnabel

v;

orige week stond in Der Spie
gel een twee pagina's grote adverten
tie, waarin precies werd uitgelegd op
welke manier de volkstelling van 1987
een bijdrage zou kunnen leveren aan
de verdere emancipatie van de vrouw
in de Bondsrepubliek. De advertentie
maakt deel uit van een grote publici
teitscampagne, waarin het 'Statistisches Bundesamt' de bevolking pro
beert te overtuigen van de noodzaak
van een volkstelling en van het nut
van iedere vraag die gesteld wordt.
Enkele jaren geleden liep een al volle
dig voorbereide volkstelling vast op
heftig verzet uit de bevolking en in
1983 verbood het Bundesverfassungsgericht toen zelfs de uitvoering, totdat
aan een aantal bezwaren tegemoet zou
zijn gekomen.
Het Duitse volkstellingsdrama was tot
in details bijna een herhaling van wat
zich in Nederland in 1970 afspeelde
rond de 14de volkstelling. Angst voor
de computer, wantrouwen tegen de
overheid, bezorgdheid over het per
soonlijke karakter van sommige vragen
en de onvoldoende garanties van ano
nimiteit leidden er uiteindelijk toe, dat
2,6% van de bevolking (maar in Am
sterdam bijna 10%) niet aan de volks
telling deelnam. Mede daardoor kwa
men de definitieve gegevens van de
telling pas laat ter beschikking, veel
van het materiaal was toen alweer ver
ouderd.
In 1978 begon men met goede moed
aan de voorbereidingen voor de nieu
we volkstelling. Een proeftelling lever
de een hoge non-response op (meer
dan 25%) en na een beslissing tot uit
stel van de definitieve telling tot 1983,
werd ten slotte een besluit genomen
dat een volkstelling voor de wettelijk
verplichte nieuwe telling voor 1991
onwaarschijnlijk maakte, te meer om
dat de Tweede Kamer geen telling
meer wilde voordat er een wet op de
privacy van de burger is. Vorig jaar
diende de regering bij de Tweede Ka
mer een 'Wet Persoonsregistraties' in.

PROEFSCHRIFT
houdende 'regels ter bescherming van
de persoonlijke levenssfeer'.

j;

an Holvast raakte in 1970 als so
cioloog en statisticus betrokken bij de
discussies over de volkstelling. Hij
werd als deskundige benaderd door
het Comité Waakzaamheid Volkstel
ling, committeerde zich met het werk
van het comité en werd in 1974 zelf
voorzitter van de Stichting Waak
zaamheid Persoonsregistratie. In die
rol is hij medeverantwoordelijk ge
weest voor de commentaren die de
stichting heeft uitgebracht op de ver
schillende wetsontwerpen en adviezen
die in het afgelopen decennium aan de
thema's persoonsregistratie, privacy en
volkstelling gewijd zijn. Het door de
stichting uitgegeven Kwartaalschrift
Privacy en Persoonsregistratie vormde
het belangrijkste forum voor deze
commentaren.
De dissertatie van Holvast is de neer
slag van 15 jaar deskundigheid en be
trokkenheid op dit gebied. De combi
natie van deskundigheid en betrokken
heid lijkt ideaal, maar is toch aller
minst spanningsvrij, zeker niet voor
iemand als Holvast, die aan beide ele
menten recht probeert te doen. De
deskundige in hem maakt dat hij veel
aandacht besteedt aan het vraagstuk
van de door allerlei instanties over
burgers verzamelde informatie. Zijn
uitvoerige catalogus van tekortkomin
gen bij de verzameling en bewerking
van op personen betrekking hebbende
gegevens wordt gepresenteerd als een
waarschuwing, maar kan natuurlijk
ook gelezen worden als een program
ma gericht op de technische vervolma
king van de gegevens-'onttrekking' aan
individuen en de bewerking van deze
gegevens tot voor de betrokken instan
tie relevante informatie. Onjuiste en
onvolledige gegevens zijn Holvast een
doorn in het oog.
Als betrokkene en als zaakwaarnemer
(de term is van Köbben en duidt op
personen en organisaties die op eigen
gezag de belangen van andere groepen
of personen representeren en beharti
gen) is Holvast natuurlijk vooral be
zorgd over het bestaan van systemen
van persoonsregistratie, het toenemen
de aantal van deze registraties en het
gebruik dat er van de verzamelde in

formatie gemaakt wordt. Dat is een
heel reële zorg, wanneer men bedenkt
dat er in Nederland ongeveer 215.000
persoonsregistratie-bestanden bestaan,
de gemiddelde Nederlander veertig
maal ergens met een onbekende hoe
veelheid gegevens geregistreerd staat
en de technische mogelijkheden om
van de geregistreerde gegevens ge
bruik te maken, bestanden met elkaar
te verbinden en individuele personen
te beschrijven, principieel vrijwel on
begrensd zijn geworden. Praktisch ge
sproken zijn er wel belemmeringen:
interesse, kosten, incompatibiliteit van
systemen en ten slotte ook regels, pro
cedures en wetten. Juist op dat gebied
is er naar het idee van Holvast nog
veel te verbeteren.
De spanning tussen de rol van deskun
dige enerzijds en de rol van zaakwaar
nemer anderzijds heeft hij proberen
op te heffen door het probleem naar
een hoger niveau van abstractie te til
len en het accent van de informatie te
verplaatsen naar de behoefte aan pri
vacy van het invididu en de noodzaak
van bescherming van de samenleving
tegen menselijke risico's en riskante
mensen. In de visie van Holvast is de
groeiende behoefte aan informatie
over personen mede een gevolg van de
toename van het aantal "riskante
objecten (supersnelle treinen, jumbo
jets, computercentra, kerncentrales,
administratieve centra) ... die tegen
de onvoorspelbare en vooral onbe
trouwbare factor mens beschermd
moeten worden". Mensen kunnen zich
uit politieke of criminele motieven te
gen riskante objecten richten, maar ze
kunnen ook fouten maken, terwijl ze
met deze objecten aan het werk zijn:
in beide gevallen kunnen 'acts of
people' de omvang van 'acts of God'
aannemen. Terroristische aanslagen op
vliegtuigen, het ongeluk met de Challenger en de ontploffing in Tsjernobyl
zijn daar recente voorbeelden van.
Veel persoonsregistraties hebben tot
doel de kans op dit soort grote, maar
ook veel kleinere risico's zo beperkt
mogelijk te houden.
Uiteraard gaat het bij volkstellingen
niet om de bewaking en de beheersing
van risicofactoren, maar om gegevens
voor het beleid en voor de planning
van voorzieningen (scholen, wegen,
ziekenhuizen, enz.). De volkstelling is
ook maar in beperkte mate een per
soonsregistratie (met tot personen her
leidbare gegevens). Niettemin is het
begrijpelijk dat de discussie over per

soonsregistraties met name rond de
volkstelling is ontbrand: de volkstel
ling omvat iedereen en confronteert
iedereen persoonlijk met de gegevens
die de overheid van hem en over hem
wil hebben. De volkstelling is het top
je van de ijsberg van de persoonsregis
traties, al zou je ook met evenveel
recht en even beeldend kunnen zeg
gen, dat de volkstelling als een Titanic
is vastgelopen op de ijsberg van de
privacyproblematiek.
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rivacy is een raar begrip en dat
niet alleen omdat de een 'praivuhsie'
en de ander 'priffasie' zegt. Het gaat
om hetzelfde, alleen is niet helemaal
duidelijk wat dat is. Holvast geeft een
uitvoerig overzicht van de betekenis
sen die vooral in de VS aan het begrip
worden toegekend, om ten slotte te
kiezen voor een eigen omschrijving:
"Privacy is met andere woorden sim
pelweg een gedeelte van de persoonlij
ke vrijheid, dat we bij een bepaalde
aantasting slechts aantasting van de
privacy noemen".
Ik vind dat niet erg duidelijk en ik
vind het ook niet zo'n gelukkige ver
ruiming van het begrip. Privacy geeft
heel aardig het gebied aan dat in de
grondrechten ligt tussen de vrijheids
rechten van het individu in de samen
leving (vrijheid van vergadering, druk
pers, levensovertuiging, enz.) enerzijds
en de onaantastbaarheid van het li
chaam anderzijds. In de Grondwet
komt het begrip privacy zelf niet voor,
maar wel is er sprake van eerbiediging
van de persoonlijke levenssfeer, van de
bescherming daarvan in verband met
het vastleggen en verstrekken van per
soonsgegevens, van brief- en telefoon
geheim en van de ongeoorloofdheid
om zonder toestemming van de be
trokkene zijn woning te betreden.
In de literatuur wordt wat privacy be
treft in hoofdzaak onderscheid ge
maakt tussen relationele privacy (se
lectieve contactlegging) en informationele privacy (selectieve openbaarma
king). Het gaat dus zowel om een
ruimtelijk-visueel aspect, gesymboli
seerd door de afgeslotenheid van het
eigen huis, als om een informationeeltemporeel aspect, gesymboliseerd door
de persoonlijke controle op de gege
vens die over de eigen persoon min of
meer blijvend beschikbaar zijn. De so
cioloog Edward Shils heeft privacy ge
definieerd als een 'zero-relationship',
als de (bewuste of gewilde) afwezig
heid van interactie, communicatie en

perceptie in een situatie, waarin deze
in principe wel mogelijk zijn. Duide
lijk is dat het bij relationele privacy
vooral gaat om het bewaken van de
privacy-situatie, terwijl bij informatie
nele privacy het zwaartepunt ligt bij
het bewaken van de informatie, die an
deren over de eigen persoon hebben
en ten aanzien van deze kunnen ge
bruiken.
De Grondwet lijkt de privacy van de
burger goed te beschermen, in feite
legt de Grondwet natuurlijk alleen het
principe van de bescherming vast.
Verder is er eigenlijk nog niet veel ge
regeld. Holvast geeft een goed beeld
van de moeizame pogingen om een
privacywetgeving in Nederland tot
stand te brengen. Na herhaaldelijk
aandringen van de Kamer wordt de re
gering in 1971 op dit punt actief en
installeert een staatscommissie, die ad
vies moet uitbrengen over "maatrege
len .. . ter bescherming van de per
soonlijke levenssfeer in verband met
het gebruik van geautomatiseerde re
gistratiesystemen voor persoonsgege
vens". In 1976 verschijnt het eindrap
port van de Staatscommissie Koopmans en in 1981 volgt dan een wets
ontwerp, dat nauw aansluit bij het rap
port van de commissie. Het ontwerp
ontmoet steeds meer kritiek, wordt in
getrokken en in juli 1985 vervangen
door een nieuw ontwerp, waarover het
parlement zich nog moet uitspreken.
Holvast gaat uitvoerig in op de bepa
lingen van het nieuwe ontwerp en hij
is met name ontevreden over de be
perkte reikwijdte van de wet (veel
voor de burger relevante typen per
soonsregistratie — bij de politie bij
voorbeeld — vallen erbuiten), de ge
brekkige controlemogelijkheden en de
moeite die het individuele burgers zal
kosten toegang te krijgen tot de op
hen betrekking hebbende gegevens en
deze eventueel te laten wijzigen of
verwijderen. Aan de commerciële han
del in adressen wordt bovendien te
weinig gedaan. Holvast wijst het wets
ontwerp overigens zeker niet af en ook
in zijn meer algemene aanbevelingen
is hij voorzichtig in zijn oordeel. Per
soonsregistraties, geautomatiseerd of
niet, zijn niet meer weg te denken en
het is dus niet erg realistisch daarover
een heel radicaal standpunt in te ne
men. Het gaat erom de persoonsregis
traties zo goed mogelijk te beheersen,
door een complex van maatregelen en
vooral een mentaliteitsverandering bij
de overheid en de burger. Voor Jan
Holvast is de beste plek in de buurt
van een tijger nog altijd de rug van
het beest. Alleen, hoe kom je daar
zonder door het beest al als 'risicofac
tor' te zijn uitgeschakeld?

